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Kritisk inledning till den skandinaviska 

Nordens historia 

af 

K. 1). ITullman. 

(Ur lien bcriiindc liistoriKcrns ”Ilandbucl» der Ocsclilclitc von 
Schwedeu”, Warschau 1797. Den gjorde på sin tid myc¬ 
ket uppseende och framliålles i ett samtidigt href från den 
du på utrikes resn stadde D. v. Engeström, hvilket iiiines i 
Iloseiiliaiieska samlingen på Upsala DibHothek. Arbetet nam¬ 
nes med beröm af Kubs* Ilos oss synes det vara så godt som 
okändt. Liksom nn Gcijer m. 11., vill IliiUman *) ”ansenligt” 
i tiden framflytta den Odinska folkvandringen. Sc nedan.} 

Den skandinayiska nordens äldre historia har haft det 
ödet, icke blott att mer än någon annan öfverhopas med 
äfventyrliga hypotheser, utan äfven att, i jemförelse med 
andra europeiska länders historia, minst erfara den vak¬ 
nade kritikens välgörande inflytelse. Utan att misskänna 
en Grams, Torftei, Langebeks, Suhms, Schlözers 
ni. 11. förtjenster, kan man påstå, att långt ifrän ännu 
icke alla den fornnordiska häfdens föremål blifvit tillräck¬ 
ligt granskade. 

*) Dalin ocb Tbunmann låta As.arnG till norden invan¬ 
dra i slutet af andra seklet c. Cbr,; Schönström bestämmer 
tiden till år 2GO; Gattcrcr ställer denna invandring i för¬ 
bindelse med llunneriias inträngande i de länder, från livilka 
Oden flydde, således i fjerde seklet; Hiillman utförcr vidare 
denna åsigt, ocb synes det vara på dessa grunder, som Grå¬ 
berg af Ilemsö i AVitt. Akad. llandl. bestämt sig för samma 
kronologi; Nilsson framflyttar invandringen till sjettc seklet. 
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1» Geografiska notiser* 

För de äldsta bristfälliga underrättelserna om euro¬ 
peiska norden hafve vi att tacka den bernstensliandel, som 
Fenicierna i 5:dje och 4:de seklet f. Chr. drefvo i Öster¬ 
sjön. De skriftliga upi)girter, som de kunde hafva upp¬ 
tecknat om de nordliga kustländerna, höllode, sasom ett 
afundsjukt handelsfolk, mycket hemliga. Dock hafva nä- 
gra Greker genom handel med dem erfarit åtskilligt der- 
om; ja man förmodar att Pytheas från Marseille, den 
ende, som i detta ämne lemnat några uppgifter, och den 
förste Grek, som skall ha varit i Östersjön (Strabo II. 
ed, Almelov. p. 165), gjort en resa dit på ett feniciskt 
skepp. (Schöning, i Schlözers nord. Gesch. s. 195). Pli- 
nius, såsom flitig samlare och som sjelf vistats i nord- 
vestliga Tyskland, är öfverhufvud fÖr den gamla nordiska 
geografien den vigtigaste författaren. 

1) Baltia I, Basilia är endast känd genom Pytheas; 
alla öfriga författare, som nämna den förmenta ön, ha 
lånat sina uppgifter af honom. Dess namn är taget af 
baltiska hafvet, deri den ligger, och sannolikt af Fenici¬ 
erna henne tillagdt. Namnet baltiska hafvet skall Öster¬ 
sjön redan burit i äldsta tiderna; det härledes af bälte 
(gördel), emedan hafvet liksom omgjordar länderna (Schö¬ 
ning a. st. s. 24, 114). Hos Xenophon af Lampsakus 
och Solinus förekommer detta namn. Pvtheas måtte hafva 
begagnat den egentliga benämningen Baltia, rnen tillika 
bifogat det grekiskt ljudande Basilia. Ty sä skrifva ef¬ 
ter honom, utom Plinius, äfven Timoeus och Diodorus 
Siculus. 

Jag måste afvika frän den allmänna meningen a) att 
Basilia är Sveriges sydöstra kust och b) att Basilia och 
Abalus hos Pytheas äro synonyma. 

a) Med Ballia kan jag ej förstå annat än södra Fin¬ 
land, 

aa) Plinius skiljer uttryckligen Baltia frän Sca7idi- 
navia (södra Sverige) och räknar det förra till Schythien, 
det sednare till Germanien, 

bb) Under Scythien förstod Pl. ej annat än nuvarande 
liitv-, Lif- och Eslland* Detta framstår vid noggrann 



jcmförelse af alla uppgifterna om Scythien, så val sins 
emellan, som med dem om Sarmatien. 

cc) I följd af den väg, han i nordländernas boskrif- 
ning lager, kan han ej ha menat något annat land. 

Plinius kände det allmänna af den skand. norden vis¬ 
serligen bättre, än man vanligen tror; han förråder denna 
kunskap tillräckligt genom nämnda rigtiga följd, enligt 
hvilken han vid norra Germaniens beskrifning alltid upp¬ 
räknar do länder och öar, do folk och floder, i rad, så¬ 
som de frän öster till vester följa på hvarandra. Hade 
man bättre gifvit akt härpå, sä skulle man ej sökt Bal¬ 
tia så långt i vester. Vid en nejd, till hvilken han kom¬ 
mer öfver ripheiska berget, börjar han nordens beskrif¬ 
ning. Under ripheiska berget bör, enligt alla uppgifter hos 
Ptolemeus och Mela, det nuvarande Valdai mellan Moskwa 
och Petersburg förstås (se Förf;s Gcsch. d. Mongolen s. 
14). Alltså kommer Pl. från Moskwa-nejden, öfver Val- 
dai, till nordhafvet, vid kusten af hans Scliythien, Dessa 
omständiglieter anvisa tydligt nog den finska viken. Der- 
ifrån fortgår han venster-ut, vid Europas utansidor, ända 
till Gades. Först säger han, att, enligt Timceus, af de 
mänga, i denna nejd befintliga, men för honom tillnam¬ 
net obekanta öar, ligger en gent emot den Scythiska pro¬ 
vinsen Raunonia, pä hvilken om våren bcrnsten uppka¬ 
stas af hafvet. Enligt en vanlig irring, äfven Iios Mon- 
nert s. 341, men som Schiözer (s. 22, 115) rigtigt an¬ 
märkt, förstår man detta ställe hos PI. sä, att en ö haft 
namnet Raunonia, ehuru det gent emot liggande kustlan¬ 
det dermed menats, men sjelfva Ön här ej namngifvits. 
Denna sista omständighet måste noga anmärkas; den skall 
äfven bidraga till att visa skilnaden mellan Abalus och 
Baltia. — Sedan Pl. ännu dröjt vid nordliga oceanen och 
anfört dess särskilda namn, kommer han till en andra ö, 
hvarom han anförer: "Xenophon berättar, att tre dags¬ 
resor frän Scytherfias. kust en ganska stor ö, Baltia, lig¬ 
ger; samma Ö kallar Pytheas Basilia.» Solinus, som lå¬ 
nat denna uppgift af Xenophon, tillägger, att Iion liknar, 
genom sin storhet, ett fast land. — Alla hittills anJörda 
omständigheter inpassa naturligast med södra Finland. 

Man kunde, af ol ekantskap med dess norra och östra de¬ 
lar, lätt anse den för cn ö; den ligger gent emot den 
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schytiska kusten, som Pl. ganska noga skiljer fr3n den 
längre i vester belägna ycvtnnitska; äfven kunde af feni- 
ciskt sjöfolk öfverfarten från estiska till finska kusten lätt 
skattas till 3 dagsresor. Plinii följande berättelse bestyr¬ 
ker denna mening. Ty från den stora ön Baltia kommer 
lian, på vägen frän öster till vester, till en mindre (Å- 
land), livars tillvaro han kände, ehuru han derom berät¬ 
tar fabelaktiga saker. Äfven Mela, som Plinius kanske 
här följt, sätter dessa fabelöar östligt frän codaniska vi¬ 
ken, Derefter fortsätter Pl. vidare vägen mot vester, 
lemnar de scythiska trakterna och kommer till de ger¬ 
manska, der han, enligt egen bekännelse, vet bättre be¬ 
sked. Här nämner han först det stora berget Sevo^ nu¬ 
varande Kjölen, Plinii väg, i följd hvaraf han från Fin¬ 
land öfver Åland öfvergår till Sverige, visar tydligt nog, 
att han satt Seveberget på det rätta stället, om han än 
lemnar obestamdt, huruvida den del af Germanien, der 
det befinner sig, är fast land eller ö. Derpä talar han 
om Skandinavien och de öfriga Öarna vid baltiska hafvets 
vestra ända, och fullföljer vidare sin utstakade väg. 

h) Då jag påstår, att Pytheas icke ansett Basilia iden¬ 
tisk med Abalus, utan särskiljt dem, sä håller jag mig 
blott omedelbart till honom, utan att vända mig till sed- 
nare grek. författare, som afskrifva honom men af bri¬ 
stande sakkännedom bringa förvirrring i hans uppgifter. 
Utom Pytheas’ omedelbara berättelser stödjer jag mig äf¬ 
ven pä den sakkunnige Plinii egna upplysande tillägg. Ur 
begge framstår i afseende pä ön Abalus följande histo- 
riskt-geografiska datum: «Det germanska folket Gother 
(Guttonor) bor pä en flock, inemot läO tyska mil lång 
kust, kallad Mentononion, En dagsresa derifrån ligger 
ön Abalus, på hvilken af Iiafvet bernsten uppkastas, som 
inhyggarne sälja till sina grannar Teutonerna.» 

Plinius har vid sin summariska beskrifning af norden 
visat, att han mycket väl visste, hvar i norden de sar- 
matiska och scythiska folken upphörde och de germani- 
ska började att bo, neml. vid floden Guttalus (Njcmen). 
Ty han går vid uppräknandet af de floder, som ur Ger¬ 
manien flyta i norra hafvet, åter från öster till vester, 
men utelcmnar Oder. Dä Germanien i nordost sträckte 
sig till Njernen, sä menas med den länga kusten Mento- 
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nomon utan tvifvel hela sträckan at den preussiska, pom¬ 
merska och mecklenburgska kusten. Hvilken är nu ön 
Abalus, som ligger på en dagsresas afstånd gent emot 
denna ö? Pä hela kuststräckan mellan Njemen och Trave 
är i grannskapet af fasta landet ingen betydande ö mer 
än Riigen. På densamma hänvisar äfven den omständig¬ 
heten, att de germanska invänarne på Abalus sålde bern- 
sten till sina grannar^ Tentonerna. Teutonerna bebodde 
nemligen i dessa tider kustdistriktet af nordöstra Holstein, 
Mecklenburg och Vorpommern. (Ptol. IL 11. ed. Bertius, 
Amstel. 1618, fol.) Mer säger Pytheas ej. Han säger 
ingalunda, att bernsten uppdrefs på Basilia. Der han ta¬ 
lar om Jihahts (Plinius, XXXXII. 11), nämner han ej 
Basilia i och der han nämner det sednare (1. c. IV. 27), 
der bifogar han hvarken namnet Abalus eller talar om 
bernsten. Lägger man härtill, att den beläste, i dessa 
trakter hemmastadde Plinius dels anförer hvardera öarne 
vid särskilda tillfällen, dels förlägger dem i olika nejder 
(neml. Basilia vid scythiska kusten, Abalus vid den ger¬ 
manska i Teutonernas grannskap); sä följer, att Pytheas 
ingalunda med Basilia och Abalus förstått samma ö. Om 
man med detta resultat förbinder det onekliga factum, att 
sä väl Timajus, om hvilken Pl. säger (XXXVII. 11), att 
han följt Pytheas, som Diodorus, Metrodorus och åtskil¬ 
liga andra grek. författare, icke haft några nya underrät¬ 
telser om norden, utan samtlige afskrifvit Pytheas och 
dervid af bristande sakkunskap här och der förvirrat hans 
uppgifter; sä skall man ej förledas af deras afvikande upp¬ 
gifter. Trenne deraf vill jag anföra- 

Timaeus uppgifyer pä detta ofvannämnde och af Pl. 
anförda ställe icke nattmet pä den ö, om hvilken han 
berättar, att den ligger gent emot den scythiska provin¬ 
sen Batinoyiien och att bernsten pä den uppkastas. Men 
pä ett annat ställe måste han, att sluta af ett Plinii yt¬ 
trande (XXXVII. 11), hafva sagt, att äfven pä Basilia 
bernsten uppkastades. Man ser, att han förvirrat Pytheas* 
uppgifter och llerfaldigt förvexlat öarna, 

Diodor (Bibi. Ilist. V. ed. Wesseling. I. 347) har tyd¬ 
ligen äter afskrifvit Timacns. Han säger, liksom denne, 
att man pä ön Basilia, som han för öfrigt alldeles rigtigt 
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lägger snedt emot Scythien, ofvanför Germanien, samlar 
bernsten och säljer till fasta landet. 

Metrodor (Plin. XXXVII. 15) ISter väl bernstenen 
rigtigt uppstå pä germanska kusten, men äfven, förförd 
af sina källor, pä Basilia. 

I den falska förutsättning, att Äbalus och Baltia vore 
detsamma, har man gjort sig den onödiga mödan att på 
ett högst tvunget sätt etymologiskt visa, huru det ena 
uppstått ur det andra. 

2) Scandinavia, — Först vill jag anföra ehvar och i 
hvilken rigtning Piin. måste ha tänkt sig det stora ber¬ 
get Sevo äfvensom codanisha viken, I följd af sin plan- 
messiga väg, som han vid norra Scythiens och Germa- 
niens beskrifning trenne gånger iakttager, går han frän 
Finland och Aland öfver Östersjön från öster till vester. 
Sä snart han lemnat öarna i bottniska vikens sydnejd, 
säger han, att «han kommer till Inga3vonerne, som här¬ 
ifrån (från Norden) vore det första germanska folket. Här 
är det stora Sevoberget, som (i anseende till längden frän 
öster till vester) bildar den stora codaniska viken ända 
till den cimbriska landtudden. Derpå nämner han, äter 
frän Öster till vester, denna viks öar, frän sÖdra Sverige 
till Jutland. Följaktligen måste han hafva så föreställt 
sig Kjolens rigtning, som om han norr om de skandina¬ 
viska öarna pä ett honom obekant fast land struke frän 
öster till vester. Plinius misstog sig således väl i afse- 
ende pä Kjolens rigtning, men ingalunda i afseende på 
dess läge, såsom Mannerl (s. 556) förekastar. Förledd 
af den irring, liksom om Pl. hade förlagt Sevo söder om 
de skand. öarna och mycket brydd att finna för densam¬ 
ma plats pä Östersjöns södra strand, har Schöning (hos 
SchlÖzer, s. 60) det sällsamma infallet att dermed förstå 
kedjan af de böhmiska, sachsiska och hessiska bergen,— 
Codaniska viken nämner redan Mela (IIL 3), De omstän¬ 
digheter, han dervid anförcr: att denna vik läge norr om 
Elbe; att hafvet sammanpressades mellan öarna och lik-- 
nade floder; att bland andra en stor och fruktbar ö deri 
läge, som han kallar Godanonia, och hvilken vore bebodd 
af Teutoner (IIL 6): allt detta visar, att Mela icke, så¬ 
som Schöning och Schlözer mena, vid codaniska viken 
haft i sinnet den del af Nordsjön, som stöter intill de 
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Slesvigska låglanden, utan verkligen känt och här menat 
trakten af Östersjön frän Skåne till Jutland. Jag Icmnar 
derhän, om i Codamis redan Dania ligger görndt. Men 
3tt Mela, som ansåg södra Sverige för en ö, utan att 
hafva hört något namn på den, sjelf gaf den ett, och af 
viken kallade den den codaiiiska eller Codfmonia ^ är gan¬ 
ska sannolikt. Några tro, att Mela i st. f. detta skrifvit 
Scandmavin (SchlÖzer, s. 66); och att alltså Codanonia 
vore en corrumperad läsart. Meii då han skrifver Coda- 

nus^ sä är sannolikare, att han äfven begagnat uttrycket 
Codanofiia. Och Codanns har han visserligen skrifvit; 
ty Plinius, som ofta begagnade honom, har af honom lå¬ 
nat detta namn (IV. 27). 

Till följe häraf har Pi. sä tänkt sig codaniska viken, 
att den framlöper frän öster till vester, mellan Sevober- 
get i norr och germaniska kusten i sÖder. Pe öar, han 
deri anförer, igenkännas lätt, så snart man alltid vidhål¬ 
ler hans oftabemälda gång från ö. till v. Men för att 
desto säkrare finna Skandinavien, vill jag här välja den 
motsatta vägen, utgå frän den cimbriska halfön, såsom 
en obestridd ståndpunkt, och gå Plinii väg baklänges. 

«Girnbrernas framland» — sitperciltam, såsom Mela kal¬ 
lar det — «löper vidt ut i bafvet och bildar en halfö, som 
bär namnet Cartris.» Jutland kan här ej misskännas. 
Omedelbart förut nämner Pl. en bafsvik Lagnus, som 
ligger vid Cimbrernas landi det är tydligen lilla Bält. 
Framför denna nämner ban den cglipeniska viken med 
ön Latris: detta passar otvunget pä stora Bält med Fyen. 
Till den cylipeniska viken öfvergår han från en temligen 
stor ö, Éningen, d. ä. Seland. — Dervid gör han en 
digression, hvari han anförer, att enligt någras mening 
skulle pä Seland, och derifrän pä öarne ända till Weich- 
sel, bo Sarmater, Veneder &c. Denna falska mening för¬ 
kastar han blott i förbigående; ty ban viste bättre, hvar 
Sarmaterne och Venederne bodde. Han ändrar alltså icke 
genom denna sidoblick sin gång frän ö. till v., utan af- 
bryter den blott. Detta får ej lemnas utan uppmärksam¬ 
het. — Omedelbart före ön Kningen eller Seland anförer 
han Skandinavien, med det tillägg, att den vore den be¬ 
römdaste af alla öar i codaniska viken, men till sin stor¬ 
het ej bekant. Omisskänbart är bär södra Sverige me- 
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nadt, Skåne, Skaney, hos Adamus Sconia, När samman¬ 
hanget hos Plinitis fordrar dessa utläggningar, sä är svårt 
att begripa, huru Mannert (s. 360, 362) kan draga Enin^ 
gen till Finland och Schöning (s. 85) den cylipeniska vi¬ 
ken till Östersjön vid Preussen. Hvad PI. berättar om 
öarnas läge i sin codaniska vik, bekräftas af Ptolemseus, 
ehuru denne ej nämner någon codanisk vik. Han säger 
(IL 11); öster om cimbriska halfön äro fyra Öar, som 
kallas de skandiska. Trennc deraf (Laland, Fyen, Seland) 
äro ej betydliga; den fjerde är den största och heter e- 
gentligen Skandia. Ptolemaeus begår blott det fel, att han 
rycker den sista, d. ä. södra Sverige, för långt till öster; 
ty han sätter den gent emot Veichselmynningen. 

De germanska Ingevoner^ som Pl. låter bo pä ku¬ 
sterna och öarna i sin codaniska vik, kunna ej anses så¬ 
som en egen folkstam under detta namn, utan detta är 
blott ett latiniseradt ord af invånare, 

3) Nerigon och Thule. Till de öar, som PI. anförer 
i germanska hafvet, n. om Brittannien, höra företrädes¬ 
vis dessa båda. Nerigon är tvifvelsutan det södra Norge 
eller kusten frän Christiania till Stavanger. Ty den an- 
föres som den största af alla öar i germanska hafvet och 
just dä när Pl. närmar sig Skandia (IV. 30). — Tfmle 
är en (verklig eller förment) ö, som först Pytheas nämnt. 
Bäst synes mig det anförda inträffa med Island, Då 
mänga deromot invända, att Fenicierna svårligen kommit 
så långt i norr, så är detta dock blott ett tvifvel och in¬ 
tet bevis. Ett skepp kan ha blifvit dit drifvet, af hvars 
manskap Pytheas sedan fått sina uppgifter. Det s. och 
s. V. Norge kan jag ej förstå under Thule; icke blott e- 
medan Nerigon långt bättre passar dit, utan äfven eme¬ 
dan det icke ligger nog långt i norr, för att hafva solen 
sä länge öfver och under horizonten, som berättas om 
Thule. 

4) Cimhrernas höstäder. Dessa böra i en allmän in¬ 
ledning till den skandinaviska nordens historia ej leranas 
å sido. Ju vämjeligare hvarje med gissningar öfverlastad 
och rned tröttande utsväfning anställd undersökning öfver 
ett historiskt förornäl är; ju enklare dessutom utfiniian- 
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det af CimLrernas hemvist och ju mera förenliga dc sken¬ 
bart motsagando uppgifterna dcrom äro; desto mindro är 

böjd att vidlyftigt deröfver utbreda mig. Det är nog 
3tt framlägga det resultat, som framstår ur undersöknin¬ 
gen af det kända föremålet. Man måste dervid omedel¬ 
bart följa dessa fem historiskt-geografiska författare från 
forntiden: Mela, Plinius, Tacitus, Strabo och Ptolemaeus. 
Jag indelar dessa författare, i afseende pä deras uppgif¬ 
ter om Cimbrernas bostäder, i tre klasser. Till den för¬ 
sta höra Ptolemjeiis (IL 11) och Mela (IIL 5). Beggo 
förlägga Cimbrerna och deras halfö norr om Elbe, omiss¬ 
känneligen i Ilolstein och Jutland. Den andra klassen 
bilda Strabo (VIL 446, 4S1) och Tacitus (Germ. cap. 57). 
Strabo erkänner, att han intet vet om länderna och fol~ 
ken norr om Elbe. Bland de germanska Jolk, som han 
nämner mellan Rhen och Elbe, anförer han Sikambrerna 
och Cimbrerna såsom de mest kända och säger att do 
sednare bodde vid oceanen, d. ä. Nordsjön. Tydligen hafva 
allssä Strabos Cimbrer bott i hertigdömcna Bremen och 
Oldenhurfi och i Ostfrieslafid, På samma nejd inträffa 
Taciti uppgifter om Cimbrerna. Plinius utgör derigenom 
en egen klass, att han förlägger Cimbrerna norr om Elbe, 
och äfven mellan denna och Rhen (IV. 28). Den sken¬ 
bara motsägelsen i dessa uppgifter försvinner vid följande 
erinran. Cimbrernas ursprungliga hem var i Ilolstein och 
Jutland. Mela och Ptolemaius hafva alltså lånat sina upp¬ 
gifter oin detta folk från gamla författare, som blott kändo 
Cimbrer pä nämnde halfö. Något öfver 100 är f. Chr. 
inträffade der en stor öfversvänining (Strabo VII. 449; 
Florus IIL 5); mänga Cimbrer flydde söder ut och satto 
sig ned mellan Elbe och Rhen. Dessa är det, som Strabo 
och Tacitus åsyfta. Den beläste Plinius ändtligen har 
anfört bogge, sä väl det ursprungliga licmvistet, som de 
utvandrade Cimbrernas. 

ö) Finnarnes äldsta hemvist. Bestämmandet af de 
folks äldsta bostäder, till hvilka urinvänarne af en sä stor 
del utaf nuvarande Sverige höra, sammanhänger noga med 
undersökningen, om Vnqrarne äro ett finskt folk. Som 
bekant, finnes härom två meningar. Den, enligt hvilken 
man bejakar detta, är efter Comenius kommen i gäng, 
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har genom Sainovics*), Fischer**) och Hager***) vunnit 
anseende. Härför andrages följande skal: Het finnes en 
påfallande likhet ej blott mellan enskilda ungerska och fin¬ 
ska ord, utan äfven här och der i båda språkens genius. 
Hvad det sednare eller båda språkens grammatiska öfver- 
ensstämmelse angår, så har ej derför lemnats några be¬ 
vis; men pä blotta påståendet utan anförda grunder kan 
man icke antaga satsen. Den upptäckta likheten mellan 
särskilda ord är icke heller tillräcklig såsom grund fÖr 
de båda språkens och alltså folkens slägtskap. Ty 

a. Allt för fä ord äro jemförda för att man icke 
bör anse denna slutledning allt för rask; 

h. Mänga af de framlagda ungerska och finska orden 
ha en hÖgst tvungen och flera ingeii likhet Man 
döme f): 

Finska. Ungerska. 

Wys. Oct. Feni. 

HAs. lUt. Sex. 

Seitsemjen 1. Zeitzcme. Ilét. 8j«. 

Kadliexen. Nyolz. Ätta. 

yii-dcxan 1. Ydliexeii. Kllentz. iVio. 

Kymmene. Tiz. Tio. 

Tuli. Tilz. Eld. 

Jalka. Uhb. Fot. 

Karliu. Äledve. Björn. 

Hiux. Haj. Ilär. 

Paiwa. Nap. Tng. 

Järwi. Tö. Stillastående vatten. 

liuorwat. Fiil. ö ra. 

Silma. Szeiii. öga. 

Nena. Orr. Nösa. 

Hoira. Eb. Ilund. 

*) Demonstratio i<lioina Uiigarorum ct Lapponum idem essc. 
Ilafnise 1770. 

**) Qusestiones Petropolitanc, ed. Schlözer. Göttingaj ct 
Goth® 1770, p. IG—29. 

1]ap;ers neiie Pcwrise der Verwandjicliaft der Hungarii 
mit den Tappländern. AVien 1794, 

Das ]\ord- wnd Osflichc Xlieil von Europa und Asia, 
von Slrablenherg. Stockli. 1750. PoJyglollen-labcUe; Eischeri 
l^uiest. Petropol. p. 2Cj 20. 
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Hewoinen. Uö. Häst. 

Ilaiija. Lud. Gås. 
Olta. Sér. Dricka. 

AVeitzi, Kés. Knif. 

Wurpunon. Vcréb. Sparf. 

Hvem kan Upptäcka den ringaste likhet bland dessa 
ord? Några fä finska ord finnas väl, som öfverensstämma 
med de ungerska af lika betydelse; men huru kan man 
förhasta sig att deraf genast sluta tiil begge språkens 
slägtskapi Folkens beröring har den oundvikliga följd, 
att flera ord medel- eller omedelbarligen öfvergä från det 
ena språket till det andra. En svensk prest, Nils Id- 
man, har samlat inemot 650 finska ord, fÖr att visa att 
detta språk är mycket likt grekiskan *). Jag har genom 
en Ungrare låtit jemföra detta finska glossarium med un¬ 
gerska språket. Af det ansenliga antalet funnos blott fä 
finska ord, som på ett otvunget vis öfverensstämde med 
de ungerska af lika betydelse. Men man ser tydligen, att 
dessa i intetdera 
grekiskan. 

Språken äro inhemska, utan lånade från 

Grekiska. Finska. Ungerska. 

Kccxxt]. Kakka. Kaka. Smuts. 

Orvo. Arva. Faderlös. 

(x)\p. Otza. OrtzQ. Ansigfe. 

Täi. Tctii. Lus. 
2y.v(f>og, K yppa. Kupa. Dägare. 
nid-og. Pytty. Putton. Vinfat. 

Sonda. Sunda. Dimma. 

^Elugop, Oljy. Olaj. Olja. 

2vg» Sika. Tsika. 
• • 

Svin. 

1 min tanka måste frågan: Äro Ungrarne ett finskt 
folk? besvaras med nej, och de förras härledning från 
Hunnerna synes mig den enda rigtiga**) 

I finskan finnas väl åtskilliga ungriskt-mongoliskt-hun- 
niska ord; men dessa ha inkommit dels genom det mer 

*) Reclierclies sur Pancien peuple Firiois, d’aprés les rap¬ 
ports de la Inngue Finoisc avec la langue Grecque. Traduit de 
Suedois par Genet. Strasb. 1778. 

Undersökningen kurom, som ej omedelbart ingår i värt 
^»tUmål, utelemnas. 
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än 200-äriga mongoliska öfverväldct, dels genom de asi- 
ska finnarncs handel med do tatariska folken, som i sitt 
språk upptagit ganska många mongoliska ord. 

Om Uiigrarno äro en gren af Finnarne, sä måste de 
ursprungligen någonstädes ha bott tillsammans med dem. 
Att samtliga de första folken — d. ä. de egentliga Fin¬ 
narna, Lapparna, Esterna, Livcrna, Kurerna, Permierna, 
Sirjänerna, Vogulerna, Vostjakerna, Tscheremisserna, IMord- 
vinerna, Tschuvasserna, och de kondiska Ostjakcrna — 
sä länge de under namnet/'Ynnrt/* äro bekanta, bott djupt 
in i värt halfklots nord, är kännt och obetvilladt. Re¬ 
dan Tacitus sätter Fenner och TEstier, d. a. Ester, i trak¬ 
ten af Lif- och Estland, nordost om (de germanska) Ve¬ 
nederna. De ha aldrig blifvit trängda längre i söder. 
Gränsande till norra ishafvct, kunde de af intet annat 
folk trängas sydligt. Af egen drift ha de lika sä litet 
kunnat framtränga deråt, ty deras södra grannar ha all¬ 
tid varit krigiska, till en del verldsherrskande folk; men 
de sjelfva hade i de sekel, dä det skulle ha skett, ett 
stilla, skyggt skaplynne (Jornand. c. 3); ja de lefde i ett 
högst armt tillstånd, och hade hvarken vapen eller hä¬ 
star, enligt Tacitus. För att vara beslägtade med Fin¬ 
narne skulle således Ungrarne någon tid hafva bott uti 
ishafvets trakter, eller ock Finnarne under ett annat namn 
ursprungligen bott mera sydligt *). 

2. Om Oden * *). 

Följderna af Hunnernas inbrott i Europa voro mång¬ 
faldiga och vigtiga. Blott på den omständigheten påkal¬ 
lar jag här uppmärksamheten, att vid det gotlhska rikets 
förstöring och större delens af folket fördrifvande åtskil¬ 
liga härförare i spetsen fÖr särskilda hopar skilde sig frän 
folkets hufvudmassa. Sä t. ex. vände sig vestgothiske 
kungen Athanarik med en stor del af sitt folk till de nord- 
vestra bergstrakterna. Äfvensä gjorde Oden. De flesta 

Förf. iicknr härtill; men vi kunna ej här inrymma hans 
undersökning af ämnet. Ut(f:s aum. 

Förf. anser Oden ha varit en af den store Goth-konun- 
gen Ermanarichs vasaller, som flydde fur Slnniiernn, ehuru 
Sturleson trott det vnra fur Romare. Utg:$ anm. 



ostgothiska Tetraxiterna qvarblefvo väl i sitt land vid 
Maeotis och Neder-Don samt blefvo hunniska iindersåtare; 
iricn en del flydde med norden. Ju mer Hunnerna ut¬ 
bredde sig, desto längre drog sig Oden med sitt följe mot 
norden. Han begaf sig derfÖre till Ryssland, der sedan 
Gardarike eller den Novgorodska slaverstaten grundades. 
I)erpå vände han sig åter mot sydvest, tågade i lika 
sträckning rned Östersjön och kom till norra Nedersach- 
sen. Icke heller der stannade han sjelf, utan qvarlem- 
nade blott några af sina söner, som nedsatte sig i Hol- 
stein och Jutland, och, aktade sä väl för sin härkomst 
som sina krigiska egenskaper, af Sachserna valdes till här¬ 
förare. En af dem skall ha hetat Vegdeg 1. Vekta (äfven 
Vekdek, Bekdek &c, jfr företalet till Edda), från hvilken 
de båda bekanta angelsachsiska härförarne Hengst och 
Horst härledas. Oden fortsatte sin resa och kom till 
Eyen. Emedan han der uppehållit sig en tid, kallades 
deraf ön Odens ö (Odense), hvilket namn hufvudstaden 
ännu bevarar. Dcrpå begaf han sig till Seland. Skiöld, 
den ryktbaraste af hans söner, nedsatte sig och bodde i 
Leidre. Ändtligen reste Oden med sina drottnar till 
Sverige. Invånarne der voro redan dä germansk-vandal- 
ska Sueoner och Gother i medlersta och södra, samt Fin¬ 
nar i norra trakterna. Båda nationerna voro helt och 
hållet obildade. Derföre förvånade dem Oden sä mycket, 
dä han gjorde bruk af åtskilliga frän sydöstra Europa 
medförda kunskaper, för att derigenom så väl bilda sina 
nya grannar, som göra dem af sig beroende. Deraf ha 
de löjliga fabler uppstått, som man upptecknat om hans 
föregifna konster. 

Oden lät sig företrädesvis angeläget vara att genom 
utbredande af en bättre religion göra sina nya underså- 
tare mildare och sedligare. Han lärde själens odödlighet 
och kallade de tappres kommande hem Valhall. 

Jag finner i berättelserna om Odens lära och åtger- 
der några spår af kristendom. De stora festerna på vin¬ 
ter och vår kan man anse såsom härmning af de krist¬ 
nes jul- och påskhögtid; synnerligen den förra, helst äf¬ 
ven de kristne då firade ett slags saturnalier. De upp- 
Sifter, som i Edda förekomma Öfver de gamle skandina- 
vernes religion och mythologi, innehålla ännu flere och 
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mycket tydligare spär af kristendom; men jag vill icke 
begagna dem, helst jag drager i betänkande att göra bruk 
af Eddan. Hafva nu redan i 4:de och S:to seklen vissa 
frän kristendomen lånade dogmer och fester i Sverige va¬ 
rit gängse; sä måste de, dä kristendomen först flere sek¬ 
ler härefter blef bekant i norden, ha blifvit införda af 
någon, som vunnit kunskap derom i södra Europa. Och 
Sturleson säger, att Oden frän Don kommit till Sverige, 
der nedsatt sig och infört denna nya lära. Det kommer 
alltså blott ännu derpå an, om bland Gotherna vid tiden 
för deras rikes förstöring genom Hunnerna kristendomen 
blifvit bekant. Flera trovärdiga uppgifter öfverensstäm- 
ma deri, att pä den tid, dä Valens regerade Östrom, 
alltså i de sista tio åren före Hunnernas inbrott, det fun¬ 
nits åtskilliga arianske kristne bland Gotherna. Först blef 
genom Valens’ åtgerd denna lära utbredd bland Vestgo- 
therna. Dessa åter vunno åtskilliga af de Ostgothiska 
folken för den arianskt-kristna läran. 

» • 

Annu större vigt lägger jag pä följande skäl för Odens 
börd frän Gothernas land. De nordiska runorna aro ur~ 
sjjrungllgen de gothiska, af Ulphihts uppftmna^ bokstäf- 

verna. Till detta påstående har jag blifvit förd dels af 
den stora likheten mellan runorna och de gothiska bok- 
stäfverna, dels af Sturleson, som säger att Oden hade 
lärt sina konster och hemligheter medelst runor. Den 
vestgothiske fursten Fridigern hade en biskop Ulf, med 
latinsk ändelse Ulfius eller Ulfias; men hvilken vanligen 
kallas Ulphilas. Denne uppgjorde de gothiska bokstäf- 
verna, hvarvid han lade det grekiska alfabetet till grund, 
och öfversatte det nya testamentet pä gothiska. När nu 
de gothiska, väl efterhand något förändrade bokstäfverna 
länge före kristendomens införande voro under namnet ru¬ 
nor i bruk uti Skandinavien; när Snorre uttryckligen sä¬ 
ger, att Oden brukat dessa karaktercr för att bevara sina 
läror för glömskan: så vägar man sluta, att Oden med¬ 
fört dem till Skandinavien, och följaktligen, om han äf- 
ven sjeif ej varit af gothisk börd, åtminstone länge uppe¬ 
hållit sig bland Gotherna. 

I afseende pä likheten mellan runorna och gothiska 
bokstäfverna hänvisas till Junii Glossarium Gothicum och 
Vorms Literatura Runica. 
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Man kan antaga, att Skandinaverne under sekler icke 
lemnat de af Oden införda skrifEecknen oförändrade. Ju 
niera obildadt folket var, desto godtyckligare förändringar 
tillät man sig med runorna. DerfÖr äro på den tabell. 
Vorm meddelat öfver runornas varianter, skiljaktigheterna 
sä stora och mångfaldiga. Hos de flesta bokstäfver fin¬ 
nes bland de skilda arter, hvarpå de blifvit tecknade, lik¬ 
väl e/l, som nästan alldeles öfverensstämmer med den 
likljudande gothiska bokstafven. Denna måste man anse 
som den ursprungliga, af Oden brukade, formen. Blott 
fem bokstäfver afvika alldeles från de gothiska: H, M, 
S, W, Z. X uttryckes genom HS; t ex. Sax^ en dolk, 
skrifves Saks, 

Nu skola några kronologiska anmärkningar göra san¬ 
nolikt, att Oden snart efter 576, alltså kort efter gothi¬ 
ska rikets förstöring, anländt till Skandinavien. 

1. Om man antager den äsigt, att Oden infört några 
kristliga religionsidéer och, efter Snorre, äfven runorna i 
Sverige, sä kan han åtminstone ej ha anländt före år 
570; helst först vid denna tid, under Valens, kristendo¬ 
men blef bekant bland Gotherna och de gothiska bokstäf- 
verna, runskriftens grund, uppfunnos. 

2. Det är nämndt, att Oden på sitt tag geuom norra 
Nedersachsen der qvarlemnat en son Vekta 1. Vegdeg, från 
hvilken de angelsachsiska härförarne Hengst och Horst 
på ett dubbelt sätt härledas: 

Enligt Beda: 

Oden. 

Vekta, 

Vetgis, 

Hengst, Horst. 

Af dessa båda slägtledningar är den första ostridigt 
den rättare, då den är uppgjord af Beda, som sjelf här¬ 
stammar frän de med Hengst och Horsa till Brittannien 
Öfvergångna Angelsachserna och dog först 73ä samt följ- 

Enligt Torfseus: 

Oden. 

Vegdeg, 

Vitrgils. 

Pitta 1. Fitta. 

I_ 
Hengst. Horst, 
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aktligen bättre än Isländare och Norrmän, dem Torfaeus 
följt, kunde veta Hengsts och Horsts fadersnamn, Pitta 
1. Fitta kan man utan betänkande förklara fÖr interpole- 
rad eller för en diktad person. Om alltså Odens son Veg- 
dcg, som fadren qvarlemnade i Holstein, varit Hengsts 
och Horsts farfader; så intriiflär hans nedsättande i denna 
nejd just vid den tid, dä Gotherna skingrades af Hun- 
nerna- Ty 449 gingo de båda angelsachsiska härförarne 
öfver till Brittannien, och ungefär 73 är förut (Hunnerna 
inbröto 576) måste deras farfader Vegdeg ha anländt till 
Nedersachsen. Dä nu denne med sin fader Oden kommit 
från Neder-Uons nejder eller Scythien, så är gothiska ri¬ 
kets förstöring den sannolikaste grunden för hans ut¬ 
vandring. 

3. Oden lemnade sonen Sköld pä Seland, frän hvilken 
Danske öfverkonungarne till Rolf Krake härstammade. 

Rolf Krake dog omkring T60: detta intyga mänga 
nordiska kronografer. (Torfaii Series dynast. p. 234—295). 
Deraf följer, att hans stamfader Sköld måste ha lefvat, 
om ej just 376, dock vid tiden af denna for Europa sä 
vigtiga tilldragelse. Ty, inberäknade Sköld och Rolf Krake, 
anföras 17 öfverkonungar af denna ätt. Egentligen 20 
utom Sköld, men med denne dock blott 17 regeringar; 
ty 4 gänger regerade 2 gemensamt. Antager man nu, 
med Newton, i medeltil hvarje konungs regering till 20 
år, sä upptaga dessa 17 sköldungska regeringar 340 är. 

Oden kan lika så litet som Niord Iia länge regerat; 
dä bada vid ankomsten till Sverige mäste ha varit beda¬ 
gade, helst Odens söner redan förut valdes till härförare, 
och Frey, Niords son, redan före utvandringen var of- 
ferprest. Yngve Frey synes betyda den unge herren 

(Junker). 
RIand Ynglingarne lefde Osten samtidigt med Rolf 

Krakes mord, således 750. Och han var den 19:de frän 
Oden. 

y^nm. Det följande hos Hlillmann är för oss mindre 
vigtigt. Endast må anföras, att H. sätter Ragnar Lod- 
broks död vid år 830. Härmed temligen öfverensstam- 
mande angifva de Isländska annalerna 843 (Torfaeus, p. 
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377), Suaning (Clironol. Dan. p. 63) 841, och enligt Eng- 
ländarne infaller hans landstigning pä Brittiska kusten 830 
(Hapin von Thuyras allgem. Gesch. v. England. Deutsch, 
1733, 1. 269). Tidigare kan man icke bestämma hans 
död, då Ynglingakungen Östen lefde blott 100 är förut; 
sednare icke heller, om det är sannt att han stridt med 
Carl den Store (Saxo, i 9:de boken). 

Om den poetiska eddans ålder 

af 

Bergmann *), 

Den allmänna traditionen pä Island, frän 14:de seklet, 
tillskrifver denna samling presten Sjemund Sigfusson, af 
sina landsmän kallad den vise, i anledning af de vid¬ 
sträckta kunskaper, som han vunnit under sin vistelse i 
Tyskland, Frankrike och Italien. Liksom hans landsman 
Are, äfven kallad den vise, studerade Ssemund företrä¬ 
desvis Norges historia. Han dog 1133, letnnande ofull¬ 
bordade några historiska skrifter, som ej blifvit oss be¬ 
varade. Traditionen tillskrifver honom äfven poemet So- 
larliod i Eddan. Som presten Saemund älskade vetenska¬ 
perna och skaldekonsten, tillskrefs honom samlingen af de 
skandinaviska poemer, hvilkas författare var okänd. Men 
liera nog starka skäl synas oss icke medgifva, att man 
låter Sacmund vara upphofvet till den poetiska eddan. 

Redan Arnas Magnaeus **) bevisar, att denne prest, re¬ 
dan vid ,60 års ålder, ännu ej hade gjort någon samling 
af eddisk egenskap, och han tviflar, att vid denna ålder 
Sa3mund, som ej ens har kunnat fullborda sina historiska 
arbeten, kunnat ega nog ledighet och kraft att samman¬ 
sätta det arbete, man tillegnar honom. Om detta Arnas’ 
skäl ej synes nog bindande, skola vi tillägga det följande, 
som är iiemtadt frän sjelfva samlingens heskatrenliet, så- 

Ur ”Poenies Islandais”, Paris 1838; elt arbete af högt 

värde. 

'**) Se Edda Scetnundar kins froda I. xiv, Köpenh. uppl. 
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dan den ännu förefinnes. Enhvar skall medgifva, att de 
prosaiska förorden framför några af eddans poemer blifvit 
tillaggda af den som gjort samlingen. Men man måste 
tillstå, att ScCmund mycket litet förtjent tillnamnet den 
vise^ om dessa förord utgått af hans penna. I sanning 
äro dessa företal ej blott skrifna i en allmanneligen dålig 
stil, utan ännu mindre låta de oss ana författarens lär¬ 
dom, emedan de till större Selen icke angifva annat än 
det som redan finnes tydligen uttryckt i poemerna sjelfva. 
Vidare: ÖfveralJt der företalens författare skall angifva de 
facta eller berätta de omständigheter, som icke aro redan 
antydda af skalden, visar han sin oskicklighet, förfelande 
poemets sanna synpunkt. Konklusion: lika omöjligt som 
Saemund den vise kan ha skrifvit dessa företal, lika o- 
möjligt är det att göra lionom till samlingens upphofs- 
man, emedan den, som gjort samlingen, äfven skrifvit 
företalen. 

An vidare! Om presten Saemund lemnat bland sina 
skrifter denna edda, som rnan tillegnar honom, hade detta 
verk bestämdt ådragit sig de lärda Isländarnes uppmärk¬ 
samhet och lörlättarne hade ej uraktlåtit att flitigt citera 
det. Men den ryktbare Sturleson, som lefde i början af 
15:de seklet, och som var på en gäng klassisk bäfdateck- 
nare, utmärkt skald och Islands förnämste dignitär, kände 
ej den samling, som man tiliskrifver Siemund; han cite¬ 
rar den ej i nagon af sina skrifter, ehuru han ofta haft 
tillfälle att omtala detta verk, om han känt det, och han 
skulle bestämdt ha känt det, om samlingen förefunnits. 
Hvad som ytterligare bestyrker att Snorre aldrig haft 
denna samling i handen, är att hans citationer ur de 
gamla poemerna ofta förete helt olika läsarter med Ed¬ 
dans; än mer, Snorre synes ock ej känt tillvaron af åt¬ 
skilliga poemer i denna samling; slutligen har han icke 
känt ens ordet Edda^ som man ej finner i något af hans 
verk. Af allt detta tro vi oss berättigade att antaga, att 
poetiska eddan, långt ifrån att ha blifvit sammansatt af 
Sae.-nund, icke en gäng har existerat pä Snorres tid (f 
1241). Det är en märklig sak, att ordet edda ej finnes 
i någon skrift före 14:de seklet; hvartill kommer, att 
detta ord, citeradt uti tvenne poemer från denna tid, ej 
bevisar något fÖr den poetiska eddans tillvaro: ty, när i 
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poemet LiUa^ tiilskrifvet Eystein Arngrirnsson, 1360, de 
poetiska föreskrifterna kallas Eddu-reghir ^ och när uti 
Arnas Jonssons poem, 1370, den poetiska konsten kallas 
Eddu-list, är det tydligt, att här ej är frågan om den 
Saemund tillskrifna poetiska eddan, utan om den prosai¬ 
ska eddan, kallad Snorra-Edda. Denna sednare samling 
tillkom mot slutet af 15:de seklet genom en isländsk gram- 
maticus, som ville göra en afliandling i retorik, metrik 
och poetik. Han gaf samlingen namnet Edda (mormo¬ 
der), utan tvifvel emedan denna bok innehöll gamla my¬ 
tologiska traditioner, som gamla personer brukade till 
aftonunderhållning under den länga vintertiden. Som denna 
edda företrädesvis var sammansatt af verk, utgångna ur 
Snorres penna, kunde man gifva boken det mera upply¬ 
sande namnet Snorra Edda. Men hvad angår den andra 
eddan, synes den ha blifvit sammansatt nästan vid sam¬ 
ma tid som Snorra-edda, d. v. s. i slutet af 15:de eller 
början af 4:de seklet. Alla resultater af våra forskningar 
bestyrka denna tanka, och vi vilja ytterligare befästa den. 
Från början af 12;te seklet hade pä Island utvecklat sig 
en mycket verksam litterär anda; man började ej blott 
skrifva historia och öfversätta latinska böcker, man gjorde 
sig äfven omsorg att ur folkets mun samla traditioner 
och gamla sånger. Skrifkonstens införande i början af 
13;de seklet gynnade denna litterära rörelse, och presterne 
började med ifver sammansätta sagocykler, lagar, sånger 
och filologiska afhandlingar *). Också äro de äldsta ma¬ 
nuskripter, som återstå af de skandinaviska litterära min¬ 
nesmärkena, frän denna tid; de uppstiga knappt till 15:de 
seklet; sådana äro särskildt Codex regins och Fragtneii- 
tmn 7nemhra7i€um af poetiska eddan. Det är dä annu ett 
skäl mer att tro den poetiska eddan sammansatt vid slu¬ 
tet af 15:de eller början af 14:de seklet, emedan de äld¬ 
sta manuscripter af denna edda icke uppstiga till detta tide- 
hvarf, och emedan, såsom nyss nämndes, det är i denna 
tid, som man var mera särskildt böjd att göra samlingar. 

Då begge eddorna höra till nästan samma tidehvarf, 
återstår att afgöra hvilkendera är äldst. Snorra-eddan 
synes oss ha blifvit sammansatt före den andra. Ty vid 

Jfr Vm Latimi^stafrofit (^Utinslia alfabetet) s. 274, 37ö. 
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jenriförelsen af det prosaiska förordet till Lohiscnna med 
kap, 25 i Snorra-eddans SkaUhkapanndl*) öfverraskas man 
med att finna några omständigheter anförda i nästan sam¬ 
ma ordalag uti begge skrifterna. Denna öfverensstämmelse 
kunde ej vara tillfällig; man upptäcker lätt, att förordets 
författare lånat dessa enskildheter frän Skaldskaparrnål. 1 
sjelfva verket äro dessa anförda uppgifter väl på sitt ställe 
i Snorres afhandling, under det de icke äro på sitt ställe 
i det ifrågavarande förordet**). Deraf kan man sluta, 
att förordets författare eller poetiska eddans samlare haft 
Snorra-eddan för sig. Ty det som föranleder oss att tro, 
att dessa län blifvit gjorda i en tid dä Skaldskaparmål re¬ 
dan utgjorde en del af Snorra-eddan, är att förordets för¬ 
fattare bör ha känt denna sistnämnda bok, emedan han 
högst sannolikt derifrån lånat namnet edda, som han gif- 
vit åt sin sångsaniling. 1 sjelfva verket skall man ej kunna 
neka, att detta namn mera passar till berättelser pä prosa 
än till en samling af sånger, och i fÖljd deraf bÖra vi tro 
att det ursprungligen blifvit gifvet ät Snorra-eddan och 
att det längre fram blott såsom härrnning blifvit titel på 
den poetiska samlingen. Som den prosaiska cddan bar 
Snorres namn, upptog den poetiska Saemunds, vare sig 
att samlingens upphofsman verkligen trott att sångerna 
blifvit författade af Sacmund, eller han helt enkelt ville 

Snorra~Edda, ed. Rask, s. 120. 

**) Snorre kunde mycket väl säga: Thorr var eigi ihar, 
hann var fartnn i anstrvcg, emedan l>an tvä rader förut hade 
sagt att Oegir hjiidit alla Asarne; författaren l)or€le dä för¬ 
klara Thors fränvaro. IWcn uti förordet är utsagon Thorr kom 

egi ihviat hann var i austrvcgi icke påkallad. Snorre säger 
ganska väl: tha let Oegir hera inn lysigidl that er birli ok 
Igsti höllina sem eldr, emedan han tillägger sem i Valhöllar 
vorn sverdin firir elld; men uti förordet förklaras orden ihar 
var Igsigull haft fgrir eldz-ltos icke af annat än hvad som sä- 
ges i Skalddiaparmdl. Ilos Snorre är berättelsen om Fiina- 
fengrs död alldeles pn sitt ställe; men uti förordet nr den su 
olämplig, att den förvillar den rätta synpunkten, hvaiur poe¬ 
met hör ses. Slutligen dä Snorre säger: vannz allt sidlft cVc., 
Lerättar han troget den mytologiska traditionen; men dä för¬ 
ordets författare säger: sjulft harsk thar öl, är han i up¬ 
penbar motsägelse med hvad som i poemet förekommer; ty 
vi se der Lokc begära dricka, Vidar och Beyla fyllande bä- 
garne, écc. diTc. 
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pryda sin bok med ett namn, som icke var mindre rykt¬ 
bart än Snorres. 

Ofver nordiska poesien och mylhologicn 

nf 

Ruhs *). 

På särskilda tider, för åtskilliga ändamål, bar jag sys¬ 
selsatt mig med forskningar uti den äldsta nordiska hi¬ 
storien och dess minnesvärdar: jag eger det medvetandet 
att icke ha varit intagen af någon förutfattad mening, och 
att ha framställt den med den fördomsfrihet, som man 
alltjemt måste medföra till hvarje historisk undersökning, 
af hvilken man väntar ett tillfredsställande resultat. Flera 
afsigter föranläto mig att bestämdt och i sammanhang ut¬ 
veckla min åsigt öfver den nordiska diktkonsten och guda¬ 
läran med deras grunder, utan all polemik och hänsyn på 
afvikande meningar: på detta sätt hoppas jag sätta hvarje 
fördomsfri på det fullständigaste i stånd af egen pröfning 
och omdöme. Mänga af mina förra yttranden, sotn dels 
mer efter omständigheterna framkastades, än utfördes, dels 
ock kräfva mångfaldiga modifikationer i följd af fortsatta 
studier och genom begagnandet af många nya mig förut 
otillgängliga hjelpmedel, ha icke sällan blifvit missförståd¬ 
da, såsom t. ex. af P. E. Muller i skriften om Asalä- 

vans äkthet, en afhandling, som ostridigt framställer allt, 
som derom kan sägas, lika skarpsinnigt som grundligt; 
likväl erkänner jag, att jag deraf ingalunda blifvit öfver- 
tygad och att stridsfrågan ej synes mig bringad närmare 
afgörandet. I den sednasto tiden hafva öfver den äldsta 
nordiska historien omdömen blifvit uttalade, i hvilka jag 
icke kan instämma: de bero på grunder, som den sanna 
kritiken icke kan anlaga; jag har vid alla mina historiska 
arbeten alltid känt beiiof alt uppfatta hvarje föremål i 
dess sammanhang och betrakta det i dess verklighet; pä 

Penna afhainlling ufg^ir inlcäningen till ”Dle 

Pcrlin 1012. 



denna vag har min åsigt öfver den nordiska forntiden upp¬ 
stått: ju djupare och fullständigare jag begrep medeltiden, 
hvarmed jag en längre tid uteslutande sysselsatt mig, ju 
mer har jag blifvit öfvertygad om dess rigtighet. 

I. Islands och Norges historia i afseende pä kidtnr och 

seder, 

On Island är beiägen under 63®—67® nordlig bredd 
och en ännu icke noga utmätt longitud- Den är omkring 
SS—90 mii lång och omkring 55 rnil bred. Den är helt 
och hållet vulkanisk: alla tider var den utsatt för de 
fruktansvärdaste naturrevolutioner, hvarigenom landets be¬ 
skaffenhet i många hänseenden synes förändrad. Vid de 
första upptäckarnes ankomst skail ön öfverallt ha varit 
skogbeväxt, ehuru deraf numera blott ringa qvarlefvor 
återstå. Åkerbruk drifves ej alls mera, tilll följe af blåst, 
köld och eldsprutande berg. Imedlertid uppstår alltid frå¬ 
gan, om dessa fysiska förändringar verkligen varit af sä 
stor betydelse, som man vanligen antager, om ej de gamle 
annalisterna tillåtit sig öfverdrifter, om man alltid rätt 
förstått deras uppgifter och ofta icke deri funnit mer än 
de innehålla. Invånarnes näringsfång inskränker sig till 
boskapsskötsel och fiske, synnerligen det sednare; natur¬ 
ligtvis kunde dä ej befolkningen vara talrik. Märkvärdigt 
är att den i medeltal alltid blifvit lika och till och med 
i de mest blomstrande tiderna ej varit större än för när¬ 
varande: den har aldrig Öfverstigit 50-000 personer. (1801 
uppgick den till 47,207 personer enligt Stephensen, Is¬ 
land i det attende Aarhundrede, Kjöbenh. 1808, s. 265). 
Genom den dåliga förvaltningen, som länge gjorde han¬ 
deln till ett monopol och äfven efter dess frigörelse un¬ 
derkastade den mångfaldiga band, lades oöfverstigliga hin¬ 
der i vägen fÖr Isländarnes välstånd; den nuvarande ge¬ 
nerationen liknar ej mera sina fäder, som sånger och sa¬ 
gor förherrligade; deras efterkommande halva nedsjunkit 
i armod och nöd; sträfvan för det nödvändiga har ut¬ 
släckt sinnet för den fria utvecklingen, förlamat kärleken 
för konst och vetenskap. 

2. Länge var Island förborgadt i den norra oceanens 
sköte: hvcin kan öfvertygas, att forntidens bildade folk 



med sin ofullkomliga skeppsfart framtr*angt till en sä nord¬ 
lig bredd? Lika obevisad lir den uppgift, att redan före 
de nordiska kolonisterna irländska kristne bebott ön, men 
dragit sig undan bedningarne, då skälet lätt upptäckes 
hvarföre den uppfunn'ts. Först i Harald Harfagers tid, 
som 865 blef Norges konung, blef ön upptäckt. Den för¬ 
ste Norrman, som der nedsatte sig, var Ingolf omkring 
873; snart biefvo utvandringarna så talrika, att Har. Här- 
fager, fruktande att se sitt land folktomt, tillät utflytt¬ 
ning endast mot en afgift, men ändock var Island inom 
60 år uppfylldt af bebyggare. De medförde frän hem¬ 
met lag, språk, religion, seder; för att grunda ett sannt 
omdöme häröfver, måste Norges dåvarande tillstånd fram¬ 
ställas. 

3. Norges äldsta historia, Iivilken liksom de båda an¬ 
dra nordiska rikenas hos de inhemska författarne uppstiger 
minst till Cbristi R^dclse, är blott dikt; hur underbart är 
det dock, att man skall tillskrifva de isländska historiska 
sagorna mer trovärdighet, än frankern Hunibald eller eng- 
ländarn Gottfrid af Monmuth, hviikas arbeten lemna de' 
mest träflände motstyckena till de nordiska historieböc¬ 
kerna. Sä mycket är säkert, att Norge ursprungligen ej 
var förenadt under en berskares välde; fastmer voro da- 
larne ocii landskapen bebodda af flera stammar, som lefde 
oberoende af hvarandra, men, enligt andra obildade folks 
art, i spetsen hade en stamhufvudman af mycket inskränkt 
magt: en fullkomlig likhet egde rum och intresset var det 
enda band, som förenade folket med anföraren. Blott 
utmärkta egenskaper gåfvo ett företräde, och det förtje- 
nar anmärkas, att äfven de sednare bäfdatecknarne alltid 
framställa konungarna såsom de förnämligaste män, hvilka 
voro de första sä väl i mod och styrka som äfven i alla 
idrotter. Vid medlet af 9:de seklet blir historien något 
trovärdigare, helst dessa tider ligga närmare kristendo¬ 
mens och skrifkonstens införande. Efter Har. Harfagers 
död 956 utbröto stridigheter mellan hans söner i full 
låga. En af dem, Håkan den gode, uppfostrades i Eng¬ 
land för att tillegna sig den högre kulturen och de finare 
sederna bos ett bildadt folk *). Understödd af sin foster- 

Tljcodoric. Mon. <lc rebus vetust. Norveg. i Script. rer* 
Dan. V. 514. 
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fader, kung Athelstan, furvärfvade lian sig genom stora 
löften ett talrikt parti, som förskaflade och fÖrsakrade 
honom riket. Håkan var redan kristen, men vågade icke 
synas så för att ej afvända foJkets gunst; rnen i tysthet 
sökte han utbreda den nya tron och förvärfva den an¬ 
hängare, Så snart han imedlertid genom flere stores bi¬ 
stånd trodde sig nog stark, lät han en biskop och andra 
lärare komma från lingland och yppade sin afsigt att in¬ 
föra kristendomen; men mycken oro uppstod; de försam¬ 
lade bönderna hotade att afsatta kungen, Håkan måste 
gifva efter och tvangs att deltaga i en offerfest. 

4. Det norska språket är, liksom de öfriga skandina¬ 
viska mundarterna, en gren af den xieder-gennajisha språk- 
stammen *). Man behöfver endast jemföra Norrmäns, 

*) Germansk är det bäst passande uttrycket för att beteckna 
dessa scrskilda beslägtade folk. Det gör mig oiidt, att en ung 
lärd, Rask, bvars beinödAiidcn äro lofTäi-da ocb berättigade 
till de bästa förboppningar, ansfucken af en lika föräldrad som 
löjlig patriotism, som med skäl måste utestängas från sannin¬ 
gens ocii vetenskapens riken, bar låtit bänföra sig till att der- 
öfver på ett alltigenom ovärdigt sätt polemisera med den före¬ 
vigade Adelung (Veilediiing til det isl, Sprog. Kjöbenb. 1811. 
s. xxxii); tydligen önskade man cn allmän beteckning, soiu icke 
tillika erinrade om något särskildt; ty oin den särskilda stam, 
som fordom bar iianinet Germaner, veta vi alldeles intet; just 
derföre bar man också ej valt benämningen lysk, cbuiu efter 
den gamla regeln, alt namnet tages efter det förnämsta, Ty- 
skarnc kunde göra det rättvisaste anspråk derpå såsom det mest 
utbredda, mägtiga ocb bildade folket, livilket alla de andra, 
synnerligen de nordiska, stammarna bafva att tacka för sin hela 
kultur; helt ocb hållet opassande och förkastlig är benämningen 
gotiskj som Rask föreslår. Det sätt, hvarpå han behandlar den 
förtjenstfulle Adelung, är ock så mycket mer tadelvärdt, som 
Rask sjelf i de öfriga den tyska dialektens mundarter är gan¬ 
ska okunnig och på det tydligaste blottar denna okunnighet: 
så f. ex. anförcr han s. xxiv åtskilliga ord, om hvilka han på¬ 
står, att de uti intet honom bekant språk kunna förklaras eller 
återfinnas, och alla dessa ord förekomma i andra germanska 
dialekter: t. ex. frodr,^ förståndig, kunnig, pl«tt-tysk. froily 
försigtig, frnden, lörsta (månne beslägladt med Vlfvy 
varg, platt-tysk.blott med den vanliga aspirationen; !t4st 
kärlek, jénst hos Ulphilas, angcls. aesty aktning; IJIttgr, sinne, 
fortlefvcr i det gamla namnet Ungo; cy, Eiland o. s. v. Här 
är ej stället alt framlägga det felaktiga i Rasks öfriga ])åslå- 
cilden; blott måste häi anmärkas, att inåLäiida licia ar<ieinin- 
gen öfver dc iioi di.ska språken cj är Adehings veik. ty den för- 
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Svenskars och Danskars äldsta skriftliga minnesmärken för 
att öfvertygas, att frän Lapparnes gränser till Eitier blott 
<^tt språk funnits i hela germanska norden, hvilket först i 
sednare tider af särskilda anledning ir sönderfallit i betyd¬ 
ligt afvikande dialekter, Pä Island har det gamla språket 
renast hibeliäilit sig i sin ursprunglighet, ehuru, säsom 
snart närmare skall visas, icke utan betydlig frenunande 
bebiandning; det var naturligt i följd af landets afskildhet 
och den ringa beröring, hvari Isländarne följaktligen stodo 
med frernlingar, men äfven i följd af spräkgehitets in¬ 
skränkta gränser. I början var isländska språket hela 
nordens egendom: men sedan i de andra länderna sär¬ 
skilda munarter uppstått, fÖrstodos och lästes ej mer is¬ 
ländska böcker; på Island skrefs mindre, bvarigenom för 
språket fattades den alltid framskridande bildningen genom 
skriftställeri, som alltid förändrar ocli formar de lefvande 
språken, sä omärkliga än modifikationerna må vara, när 
ett språk en gång uppnått en viss grad af utbildning. 

Anm, Till närmare upplysning af hvad Riihs här an¬ 
fört om nordiska språket, säsorn en gren af det neder- 
germanska, bilägga vi några träffande och begrundans- 
värda ord af Wieselgren, i «Sydskandinavernas först- 
födslorätt» sidd. 71—73: eMeningen om Indogernianstam- 
marnes ankomst direkte från norr och öster kunna vi ej 
upprepa. Råde språk och myth visa oemotsägligt, att 
våra nordiska stammar äro Germanev,, men bland dessa 
ej af Ilöglyska utan ISedertyska grenen. Denna träffas 
på tyska sidan af Östersjön, rnen att den just dit sträckt 

träftlige Utgifvaren Va ter sSger nltrycliligen (Mitlirldales II. 
XI): Flir clic Spraclien des sliandinaviscben Slaiinncs war zwar 

ausgearbeitclcr Text da, aber cin so sebr burzer, dass illierall 
iveilere AusCubrungpn nötbig wiirden, — Den lon, som vissa 
daitsba pubelsbribcnter uppstämma ötVer utmärkta tysba lärdes 
arbeten ocb nsigter, utan alt kunna vederlägga dem, är så platt 

ocb gemen, a!l man med skäi åt deras obctydligbct öfvcrleinnar 
skribarne, bvilkas röst dessutom knappast lörnimnics utom Rö- 

penbanins murar; men bedröfligt är det, när män af föitjenst, 
af redbart nit för Telensknpoii, ställa sig vid sidan nf dessa 

cfemeier; I det följande blifvcr tillfälle att ännu en gång å- 

terbomma till delta äninc< 
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sig frän östery finna vi vara en hypothes allena, utan 
grund i språk och fornlemningar «mellan Svarta hafvet 
och Östersjön;» dereraot finna vi Plattyskan leda oss 
från Rhenens utlopp till Diinas. Belgernas-HolUindarnes 
språk är mest likt våra skandinaviska tungomål, särdeles 
det svenska, deribland mest Virdaspråket, af alla utom 
Östersjön anträffade idiomer, betraktadt tillsamman med 
sitt syskon Plattyskan. Der är således det säkraste be¬ 
vis, att våra stammar, om de bott vid Svarta hafvet, 
följt Argonauternas vag — Donau till Rhen — och frän 
Rlienmynningen dragit sig förbi Elbemynningen, först öf- 
ver Jutland mot Götaland, och andra hopar sedan utbredt 
sig jemte Östersjön tills Sklaver-folksströmmen mötte, då 
de Öfver Östersjön måst bÖrja befolka östra och södra 
stranden af den gentemot liggande stora skandinaviska 
halfön. Sigtunas eller Upsalas Odin reformerade och 
constltuer'ade Götar, men förde väl ej en ny folkstam 
med sig. 

Annu går och gäller hland lärde ^ som afven i Förf. 
egt en af sina lärjungar, att 4 eller S hundra år f. Chr. 
«flera bland asiatiska folkstammarne vandrade till våra 
lugna nordiska bygder, att de märkvärdigaste bland dessa 
Asiater voro Scyther och Göther, som anlände genom 
Ryssland, längst bort sydost ifrån; att de ej stannade, 
förrän i det land de kallade Scythia och Gothia eller 
Scythiod, hvaraf blef Svithiod och Gauthiod — Svea och 
Götha riken, förut bebodde af Joter, som än betyder Fin¬ 
nar, än ett utdödt obäkligt vildt slägte (sednare ha Lap¬ 
par inrymts såsom för-Odiner); att dessa Asiater dyrkade 
Allfader, himmelens och jordens skapare, rent och oskrym- 
tadt, tjenade honom med en redlig vandel, lefvande i en 
eller 5 stora monarkier, alla djupt monarkiskt sinnade i 
sin politik» o. d. Detta deistiskt monarkiska Schlaraffen- 
land beskrifves hos somliga - såsom heklagligen till slut fur- - 
stördt genom munkar och prester. 

Man har sökt bevis för de upprörda Asiaternas in¬ 
vandring till vår «lugna Nord» i Sanskrit och indiska my- 
ther. Fastän detta språk och dessa myther ha förvandt- 
skap med Nordens, så må vi väl minnas, att Tyskland 
ligger emellan oss och att intet det ringaste asiatiska 
sjfär kan uppdagas i Norden, som ej i än ursprungligare 
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skepnad framstått vid Diinas, Oderns, VYeichselns, El¬ 
bens, Rhens och Donaus strander. Således synas vi med 
skål böra grundligast undersöka, hvarifrån i Tyskland vi 
niånde ha kommit, och så, orn förmåga och lust sträc¬ 
ker sig, biträda Tyskarne, att undersöka deras och värt 
gemensamma förhållande till Asiaterne. Ty den drömmen 
om Norden såsom en Vagina gentium i den gamla skep¬ 
naden, kan ej mera bli vetenskaplig öfvertygeise, om an 
naturforskarne kunde ådagalägga att Ulimaroa är en del 
af en söndersprungen planet, hvars öfriga stycken svinga 
som Juno, Ceres, Vesta och Pallas på firmamentet, och 
hvilkcn hit ankomna del i sitt fall kastat aeqvatorn från 
Siberiens palmskogar vid n. v. Ishafvet till Sumatra och 
Borneo. Skola vi vidhålla denna inbillning om direkt här¬ 
komst från Asien — genom Ityssland, fä vi ock behålla 
Johannes Magni kronologi, ehuru den ringa matjord, som 
hunnit lägga sig öfver sanden, föga ger rum för föreställ¬ 
ningar om några Saruchs samtida i vårt fädernesland; men 
att låta ett par hundra är, förrän Marius kämpar med 
tyska folkstammar, vår Nord först befolkas med Asiater, 
sorn genom Ryssland invandra, utan närmare gemenskap 
med de Germaner, som visserligen då glömt sitt asiatiska 
språk vid Donaus stränder, kan passa i en arnmsaga al¬ 
lena. Att uppleta asiatiska men utomgermanisha spår i 
språk, i rnyther, i sägner, borde väl åtminstone fÖrsÖkas, 
förrän vetenskapsmän upprepa en sägn, som förutsätter 
en sådan ovanlighet i häfderna, som att en stam, ytterst 
nära i slägt med det folk, som fyllt Germanien, direkte 
från Kaukasus skulle tåga frän bördiga genom bördiga 
ocli föga bebodda till ett obördigt land innanför Öster¬ 
sjöns vida vatten. Att värt s-pruk ännu A å ÖOO är f. 
Chr. f. skulle varit taladt i Asien, men Germanerna re¬ 
dan 1200 är f, Chr. bosatta vid Donau och Rhen — som 
vi snart skola ådagalägga — är en förslagsmening, som 
hinner ända till löjlighet. Försöken att i Ryssland leta 
spären af de framtågande svenskarne hafva ej rätt velat 
lyckas. Deremot är tydligt, att man frän Sverige trängt 
in ät Ryssland.» 

ö. De nordiska folkens religion hade vid den tid, dä 
vi lära känna den, redan någorlunda utbildat sig, den 
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hade redan hlifvit ett medel, som drog skilda stammar 
fastare till livarandra, ja bildade ett slags enhet mellan 
dem: ett eget preétständ hade redan afsöndrat sig, och 
det fanns redan vissa allmänna gudomligheter, som likväl 
icke voro desamma hos alla stammarna. Namnet Asar, 
Asinnor, Iivarmed i allmänhet de nordiska giidarne be¬ 
tecknas, är af sediiare uppkomst, sedan hos munkar och 
lärde ett system hade utbildats öfver nordens befolkning 
från Asien; derföre synes ordet så isoleradt, i en sä be¬ 
stämd betydelse, uti ingen beslägtad dialekt återkom¬ 
mande, och går ändtiigen i det lefvande språket fullkom¬ 
ligt under*). Gudanainnens antal är i de historiska ur¬ 
kunderna ytterst ringa; Isländarnes och Norrmannens för¬ 
nämsta guddom var Thor, Svenskarnes, Danskarnes och 
Nordtyskarnes Oden eller med tysk aspiration Wodan; 
dessutom anföras ännu Frey (Adams af Bremen Fricco) 
och Niord. 3Fan hade bilder af dessa gudar, plumpa och 
oformliga, så goda ett obildadt folk kunde förfärdiga dem. 
Thor afbildades, enligt Snorre, i ufvermensklig storhet, 
med en hammare i handen; bilden var ihålig, stod^på ett 
postament ocli var utsmyckad med guid och silfver; fyra 
bröd och fläsk i proportion dermed framsattes dagligen 
för honom; dä en af Olof Tryggvasons tjenare nedstör¬ 
tade idolen, hvirnlade innandömet af råttor, ödlor och an- 

Alla beslägtailc spår aro dels för mycket enstaka, dels 
för mycket sökta (ör att kunna bestå ii.ot den i texten medde¬ 
lade åsigten: för att ej förtiga hvad soni kan ha en betydelse, 
vill jng anföra allt hvad som är mig bekant, I några trakter 
af IVorge brukar man, vid varning till någon, utropet 

(Ström: Beskrivelse over Söndmur ). Jcmförelsen blir myc¬ 
ket sökt. — Jornandes säger, att Ootherna efter den stora se¬ 
gern öfver Homarne under Domitinn kallade sina store för 
halfgudar, d. ä. Anses; iinedlerlid är äfven denna uppgift af 

ingen belydrlse, då sammanhanget mellan Ootherna och den 
skandinaviska stammen alldeles ej kan bevisas. — Hos Ulphilas 

(som Orundlvig, IVordens mytologi, Kjöhenh. J800, 8.14 me¬ 
nar) förekommer intet dylikt ord; ty Fan, herre, som dc gamla 

upplagorna ha, har enligt Gordons Hgtiga anmärkning blott 
uppstått genom den missförstådda förkortningen Fä för Frauja 

(det aiigels. Freah). — Fullkomligt utom all jeiiiförelsc synes mig 
det etrusciska AEsar (Suet. Oct. 07) ligga. Så mycket är sä¬ 

kert, att namnet Asar, så snart det betecknar Asiater, endast 
kan vara lunadt af folk, som dermed betecknade Ilfysien, eller 
begagnade det i en collektiv mening. 



dra djur, som förmodligen tillcgnade sig offertrihutorna. 
l^ör öfrigt var gudakrotsen ej så tätt sluten, att ju icke 
äfven hvarje enskild kunde dyrka ett sarskildt gudomligt 
väsende; de otvetydigaste spår finnas, att, oaktadt man 
redan hade hufvudgudar och nationaltempel, många indi¬ 
vider dock dyrkade serskilda fotischer; så offrade t. ex. 
en norsk stamkonung Ragvald ät en ko, isländaren Brandr 
åt sin häst Frcyfur; andra dyrkade till och rned stenar, 
mäh;'nda såsom underjordiska skyddsgudars hemvist. Tron 
pä väsen af detta slag, landvättur, fylgur, elfvor o. s. v. 
var allmän och har ända till vära dagar hihehällit sig hos 
alla nordiska folk. Norrmännen föreställa sig ^Iferna så¬ 
som finiå nakna piltar med obrättade hattar pä hufvudet; 
de tro att dessa med sin andedrägt kunna skada menni- 
skorna och åstadkomma sjukdomen alvgnst, ehuru enligt 
andra denna sjukdom uppstår, om man kommer till ett 
ställe, der alfen spottat eller kastat sitt vatten *). Man 
kallnr dem äfven underjordiska, de bo under vissa högar, 
hus eller träd; för öfrigt likna de fullkomligt vanliga men- 
niskor, men äro till färgen blå; understundom bortföra 
de menniskor, som antingen alls ej återkomma elier ock 
såsom vansinniga. Vissa höga träd fä enligt allmogens 
tanka ej afhuggas för att icke reta de underjordiske till vre¬ 
de; flera kyrkor ha af dem bJilVit flyttade till ett annat 
ställe, om deras grannskap var dem till last; vissa hus 
måste ock alltid biifva pä samma plats, om man vill undgå 
olägenhet af de underjordiske. Isländarne ha en vida mer 
utbildad föreställning, som ej återfinnes iios någon annan 
stam. Alferna bilda en underjordisk stat af samma in¬ 
rättning med den isländska pä jorden. De stå under en 
ståthållare, som hvartannat år med någon af sina under- 
sater reser till Norge, der Öfverkoiiungen har sitt säte: 
den förra för att lemna upplysning om folkets tro och 
hörsamhet, den sednare öfver myndiglieternas förhållande; 
anklagas de sednare för nägon förseelse, sä afsättas de. 
Framför alla dygder öfvar alffoiket rättvisa och billighet. 
DerfÖre, ehuru det är mägtigt i ord och önskningar, ska¬ 
dar det ej utan förolämpning menniskan. Nyfödda och 

Ström, beskriv, over SöiulinÖr I. 537, Iivarifian äfven 
det Öfriga om den norska folktron är hemtadt. 



odöpta barn rilfva de och lägga sina egna [tmiskiptingar) 

i stället; derlöre måste ammor och jordgummor vara på 
sin vakt. De bo i klippor och höjder, till och med i 
hafvet. Deras boningar äro täcka, alla husgeråd ytterst 
putsade; understundom inbjuda de menniskor, i synnerhet 
finna de nöje i umgänge med kristna; några hafva val 
umgåtts med deras systrar och döttrar, hvilka äro lika 
sköna som eldiga, och med dem haft barn, som, för att 
erhålla en odödlig själ, måste badas i dopvatten; ja nå¬ 
gra alfqvinnor ha beständigt lefvat med menniskor, dock 
ha sådana äktenskap väl i början varit lyckliga, men all¬ 
tid tagit ett sorgligt slut. Deras hjordar äro väl ej tal¬ 
rika, men mycket gifvande: de äro osynliga liksom deras 
egare, utom dä det faller dem in att visa sig; ty de fram¬ 
komma gerna vid klar lult för att upplifvas af solen, som 
med sina strålar ej når deras dunkla boningar. Under¬ 
stundom draga de omkring såsom memiiskorna, synnerli¬ 
gen nyårsnatten, hvarföre spåmän och hexmästare då vaka 
vid korsvägar, för att genom vissa trollord förmå de för¬ 
bidragande alferna att för dem afhölja framtiden; men an¬ 
dra personer, synnerligen husfäderna, inskärpa strängt 
hos de sina ett sedigt uppförande för att ej såra de osyn¬ 
liga gästerna, som torde vilja nedsätta sig i grannskapet; 
några lemna äfven allt öppet, antända ett ljus och duka 
bordet för att visa de kringdragande alferna sin välvilja*). 
Pä Färöarne kallas de Hulde-folk, äro välväxta, grå- 
klädda, med svart hatt; deras stora feta kor och får beta 
utan att ses bland invånarne; någon gång lyckas det att 
varsna en del af deras hjordar eller hundar. De tycka 
om kristna fruntimmer äfvensom deras barn, dera de för¬ 
byta med sina egna**). I Norge anses Huldrorna för det 
qvinliga könet bland de underjordiske (alferne) eller rät¬ 
tare för ett slags skogsfruar, som man understundom ser 
drifva sin boskap i äng; denna är liksom frun sjelf af blå 
färg. Mest äro de berömda för sin underjordiska säng, 
Huldrelåt, som består i en ihålig, sorglig ton och på llere 
ställen, såsom man säger, blifvit hörd. Allbekanta äro i 
Sverige elfdansarne: en rund strimma i dagg-graset ut- 

Finni Joliannaei hist. eccles. Isl. II. 368. 

**) Laiidtbeskjrivelse over Färöerne, Kjöb. 1800, s. 444. 
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mdrker det ställe, der de föra sitt nattliga tåg; den som 
om natten råkar in i en sådan ring, ser dem, och han 
ar fallen i deras våld, dock skada de honom ej, på sin 
höjd göra de honom ett spratt. Ofta sitta de i små ihå¬ 
liga stenar, som kallas elfqvarnar. Deras röst är låg*). 
Bonden pä Seland fruktar elfkungarne; de ha sin synner¬ 
liga lust i att bry flickor och äro oförlikneliga spelmän. 
Det finns ett elfkonungsstycke, sorn väl mängen skick¬ 
lig musikus kan spela, men icke vågar föredraga; ty när 
det ljuder, drifves gammal och ung ja till och med det 
liflösa till dans, och spelmannen kan icke sluta, om han 
ej förmår att noggrannt spela stycket baklänges eller nå¬ 
gon bakifrån afskar violsträngarne. Elffruarna kallas EI- 
liser. De låta sig ses blott vid vackert väder, men en¬ 
dast i elfträsk (Ellemoser), synnerligen pä ställen, der nå¬ 
gon på olyckligt sätt omkommit. Än rycka de gräs från 
hvarandra, än dansa de. Framtill likna de sköna qvin- 
nor, men baktill äro de ohyggligt vanskapade. De krama 
menniskorna i sömnen **). Äfven i Scotland herskar sam¬ 
ma tro. Elfvorna***) framställiis såsom små varelser af 
en blandad eller rättare dubbel natur, i sina begär nyck¬ 
fulla och i sin hämnd elaka. De bebo det inre af gröna 
kullar, företrädesvis sådana, som ha en konisk gestalt, 
på hvilken de i månsken bålla sina dansar; pä ytan in¬ 
trycka de märke efter sin ringdans, som dels är af gult 
och urblekt, dels af mörkt grönt utseende. Det är far¬ 
ligt att sofva inom ringen eller der befinnas efter solned¬ 
gången. Bortskaffandet af den grästorf, som blixten nå¬ 
gon gång uppkastar ur jorden, tillskrifves äfven deras 
verksamhet. Boskap, som plötsligen angripes af kramp 
eller någon dylik sjukdom, anses ha elfskott, och det 
säkra botemedlet ar att gnida de angripna delarne med 
en blå mössa, hvilket naturligtvis återställer blodomlop¬ 
pet. De trekantiga flintstenar, som så ofta blifvit funna 
i Scotland, hvarmed de gamle invånarne sannolikt försedde 

*) Arndt, I\eise durcli ScliTveden, III. 10j IV. 247. 

Den nordsjellandske Landaliiiues Character, Skikke, 
Meeiiinger og Sprog. Kjöb. 1790, s. 500. 

IVu kallas de allmänt Fairies; men ordet elfis före¬ 

kommer kos Douglas, den gamle öfversättarcn af Virgilius^ 

äfven i sammansättniiigirne Elfmill och Elfshot, 

L 

O 
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sina kastspjut, ansågos för verktyg, som elfvorna begag¬ 
nade till utförande af sin liamnd, ocb kallades elfbSge- 
hufvud (elf arrow heach). De grofva stridsyxorna af 
brons tillskrefvos äfven deras arbete. Ofta hörer man 
dem arbeta i klippor och berghälor. Bäcken i Beaumont 
t. ex., som genomlöper mänga afgrunder och hälvägar, är 
beryktad såsom en uppehållsort för elfvorna; de urhål- 
kade och rundade stenar, som uppkomma genom nötning 
i dess strömfåra, kallas af folket elfvornas bägare och 
skålar. Det anses för farligt att gå fÖrbi sådana stallen 
utan att genom en ceremoni afvända elfvornas ogunst. På 
berget Minchmuirs spets i Peebleshire är en källa, kallad 
ostkällan, emedan fordom vandrare brukade ditkasta en 
bit ost till ofTer åt elfvorna, ät hvilka hon var helgad. 
Deras vanliga drägt är grön, ehuru man pä mossarne un¬ 
derstundom sett dem i kläder färgade med bergmossa 
(lichen saxat). De rida ofta i osynligt tåg; men tyglar¬ 
nas klingande ljud förråder deras närvaro. Vid sådant 
tillfälle läna de understundom jordiska hästar: deraf fin¬ 
ner man hästarne ofta om morgonen flämtande och trötta. 
Elfvorna knäcka ock halsen af mängen skön vinflaska i 
de rikas källrar. De älska äfven jagtens nöje. En ung 
matros reste nattetid från Douglas pä ön Man; under vä¬ 
gen hörde han buller af hästar, jägarnes halloh och vald¬ 
horn. Straxt derpä visade sig 13 grönklädda väJ beridna 
jägare: den resande fann sä mycket nöje i jagten att han 
följde den och flora mil njöt af musiken. Först vid an¬ 
komsten till sin systers hns förnam han den fara, hvari 
han sväfvat. De älska mycket hästar; ja man berättar 
till och med, att en elfva köpte en häst och efter betal¬ 
ningen med densamma sjönk ned i jorden framför sälja¬ 
rens ögon. Farligast äro de genom sin benägenhet att 
bortbyta barn, i afsigt att ur deras kroppar stjäla mensk- 
liga själar. Denna tro herrskar i synnerhet på Scotlands 
ostkust *). 

• • 

Äfven Angelsachserna kände elfvor och ha till och 
med en mängd namn för särskilda klasser: muntelfvor, 
oreader, bergelfvor, moider, vuduelfvor, dryader, vylde- 

*) Oii tlie faii-ies of populär supersfition, in tlie minstreliy 
of the scoUlsb barder II. 1Ö7 ed. 5 Ediiib. 1806. 



elfvor, hamaciryatler, sseelfvor, najader, danelfvor, casfcali- 
der; imedlertid ha väl dessa namn aldrig brukats bland 
folket, utan blott uppfunnits af de lärde för att öfver- 
sätta de grekiska namnen, ty redan de iildsta bearbetarne 
af det angelsachsiska spräkot hade en märklig kärlek för 
detsammas renhet och sökte återgifva de fremmande ut¬ 
trycken uti inhemska ord *). 

Den andra klassen underväsenden bilda i Norge iiver- 

garne, som ansetts lägre än alferne; de göra folket intet 
ondt, men skalkas gerna: så borttaga de t. ex. verktyg 
och andra ting och återställa dem med ett hånlÖje Öfver 
egarne, som länge sökte det förlorade och sedan ha det 
midt för näsan. Deremot tror man, att de skadat boska¬ 
pen, om den är lam eller svag i benen: deraf uttrycket 
dvergslagne. Dem tillskrifvas äfven kanterna på berg¬ 
kristall, som allmogen kallar dvergasmide. Med dvergarne 
synes koboldar eller husandar beslägtade; i Norge kallas 
de Nissar; man föreställer sig dem såsom små gossar, som 
i synnerhet vistas i stallet, och man ser dem gerna, eme¬ 
dan de bidraga till djurens välstånd; larm och buller kunna 
de ej uthärda; man kallar dem äfven Nisse god dräng; 
samma namn lia de i Sverige, der de dock äro allmän¬ 
nare bekanta under benämningen tomtegubbar; man tror 
att de förrätta hvarjelianda husliga tjenster och framsät¬ 
ter derföre för dem mjölk och annan mat. På Färöarne 
kallas de Niagnijsar, små varelser med en röd mössa på 
hufvudet, som bringa lycka med sig der de vistas. Äf¬ 
ven för Selandshonden äro Nissar bekanta: de äro klädda 
som han, och bära före Michaelis liksom ban en hatt, 
sedan en mössa; de uppeliålla sig i ladan eller stallet, der 
de värda djuren och väl fodra dem pä grannarnes bekost¬ 
nad; vid högtider framsättes åt dem mat. I Scotland bo 
de under tröskeln och stå i vänskapligt förhållande till 
värden. De kallas Broxvney^ kanske af deras kläders el- 

^ Dessa namn finnas i ^Ifrics gamla f^Iossar { foljfi med 
hans grammalih, som Somner 1(>Ö9 iitgaf med sin fiiktionär, 

sid. 79. — Föi*r. erinrar liärvid, att liaii blott upptager den 
skandinavisk-germanska stammens folktro, men äiVen ;»nförer 
Scollands, emedan /ifven han hyser den mening, att i Dowlantls 

redan tidigt en germansk stam var iiibemsk. 
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ler kropps färg *). I England känner man dem under 
namnet Rohin Goodfellow {= Nisse god dräng). Bland 
Orkney- och Shetlands-öarnes bebyggare herrskar samma 
tro. Pä de sednare hade åtminstone för ej länge sedan 
hvarje familj sin Browney, åt hvilken offrades för hans 
tjenster; gjorde man smÖr, sä stänktes mjÖlk i alla hu¬ 
sets vrår till Browneys bästa**). 1 Norge tror man ännu 
pä en sjögud, dron eller sjödrou. Sjörån och sjöfruar 
fångades ofta i Norge. Två fiskare förde en sådan till 
konung Hjorlef***). I danska folkvisor förekomma de 
ofta ^). En hafsfru visade sig lä76 för en bonde pä 
Samsöff). Pä Scotland lefver samma tro: serdeles på 
ön Man finnas otaliga berättelser om sjöqvinnor. De aro 
ofvantill sköna, men hafva fiskstjert. Ofta förälskade sig 
en sådan i en jordisk yngling och drog honom ned i sin 
korallborg. Tydligen herrskar i dessa föreställningar en 
grundidé; men man ser äfven huru de genom fremmande 
inllytelse, genom kristendomen, genom romersk-grekiska 
myter, till och med genom orientaliska och romantiska 
sagor, blifvit utvidgade och utsmyckade fff). 

Åt de förnämsta gudarne voro på särskilda ställen 
tempel uppresta; några af dem voro mycket berömda såsom 
templen vid Upsala, vid Leire 1. Lethra på Seland o. a. De 
skandinavisk-germanska folkens kult var liögst rå: på 
vissa tider firades allmänna fester, hvari alla ett distrikts 
invånare eller en stams medlemmar deltogo: det var or¬ 
dentliga folkfester; de församlade medförde allt hvad som 
kunde väcka och befordra glädjen. Öl var i öfverflöd 

*) Jfr J. Jamieson: etymologlcal clictionary of the scottish 
language. V. I. s. t. Browny. £(Hnb. 1808. 

**) Brands description of Orkney, Zetland o. s. v. Ebinb. 

i70l; Martin, description of the western Islands of Scotland, 
Lond. 1705, s. 555, 591. 

***) Björners nord. känipadatcr, c. 7. 

d") Viser om Konger, Kemper og andre, Kjöbenb. 1787. 
Bosnur Ilafinand 152, Droiining Dagmar Spaaes af en Haffrue 

207 0. a. 

]V. Slange; Gescb. Christ. IV. Tyska Öfvers, I, 59, 

I afseende på scotska folktron är dessa fremmande 

elementers inverkan ganska väl angifven uti ofvananförda verk: 
Oii the fairies of populär superslition. 
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förhanden; boskap och i synnerhet hästar slagtades: med 
offerblodet besprängdes gudabilderna m. m. Afven menni- 
sko-offer förekomma, eliuru man sökt neka hvad som är 
fullt ädagalagdt: om Danskarne af Dithinar afMerseburg, 
om Svenskarne af Adam af Bremen, och om Normännen 
af Vilhelmus Gemmeticensis *). Hilrrned öfverensstämma 
nordiska urkunder: i Tliors tempel stod ett stort rundt 
kopparkärl för att upptaga de offrade djurens och menni- 
skornas blod; i närheten af ett annat tempel var en sten, 
Thors-sten, hvarvid ryggen bräcktes på de till offer be¬ 
stämda menniskorna **); dylika exempel förekomma ofta, 
ja Isländarne ville genom ett stort menskooffer beveka de 
gamle gudarne att skydda dem för kristendomen. Pre- 
sterna hade ett betydligt inflytande; de tyckas tillika Iia 
varit slägternas öfverhufvuden, och sålunda haft en yttre 
och en andlig magt i förening, l fortvaron efter döden 
sågo nordiska folken en förskönad fortsättning af jordlif- 
vet; hjelten hade eviga strider, men inga sär dödade; och 
efter striderna vidtog det oafbrutna dryckeslaget; derföre 
lemnadcs den döde äfven hans vapen och husgeråd, ja 
äfvenväl hans älsklingshäst med i grafven: trogna tjenare 
dödade sig utan betänkande på sina herrars graf, för att 
äfven i detta lif tjenande fÖija dem. 

Så framstår de gamla nordiska folkens religion i verk¬ 
ligheten; med dessa uppgifter Öfveronsstänirna de utländ¬ 
ska häfdatecknarnes och de inhemska sagornas underrät¬ 
telser: öfriga förhållanden stå ej derined i strid. Ett så¬ 
dant folk kunde ej ha någon annan religion; hvem kan 
föreställa sig, att dessa ohyfsade krigare och sjöröfvare 
hade ett vidlyftigt system af religiösa ideer, som till en 
del endast kunde härtlyta ur en djupsinnig spekulation, att 
de egde en utbildad historia, en fullständig genealogi öf- 
ver sina gudar? En klar, enkel religiös äsigt, som fann 
sin grund och giltighet i hela deras lif, var för Norrmän¬ 
nen tillfyllest, och cn sådan framstår i den bild, som vi 
kunna erte ur de äklaste, ursprungligaste källor. 

Ilist. Norrmann. II. G. in Hist. IVorm. scri|>tt. ant, 2IB, 
Om orden Deo ^mo 1'hur hnuuinum sanguincm libantes tolkas 

kokstailigen. 

Fiiinus Jokann. I, ICj 22; enligt Buasaga ocli Lancl- 

nAinabok. 
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Harald Härfager tvingade Norrmännen, som dittills 
lefvat frie, att lemna sig en afgift af deras besittningar: 
i hvarje provins anställde han en Jarl (angels. EorU ståt¬ 
hållare), som skipade lag och uppbar konungens inkom¬ 
ster: hvarje hade fyra lägre embetsmän, Hersar, under 
sig: en jarl måste i krig ställa 60 man, en herse 20, Så¬ 
lunda utbildades ett slags länväsen, visserligen blott i sina 
första grunddrag. I sin lifvakt upptog Harald blott tappra 
och dugliga män, som utvaldes frän alla landskap. Det 
fanns en egen sorts krigare, berserkarne, hvilka, som det 
synes, tjente för sold, och i likhet med Condottieri och 
andra legotrupper föröfvade våld och ofog. De skydde 
ingen fara; utan harnesk störtade i striden; de tyckas ha 
eldat sig genom något exaiterande medel liksom österns 
Assassiner. Harald hade äfven ett stort antal skepp, med 
hvilka han drog ut i sjötOg t, ex. till Scotland. Ett folk, 
som älskar och drifver sjÖrÖfveri, som bakslugt öfverfal- 
ler fredliga kuster, kan man omöjligen tillskrifva högre 
och förädlade tänkesätt; den äkta riddaren sätter sin 
karakter i den värnlöses försvarande. Pä sedernas råhet 
förekomma öfverallt de mest slående bevis: den vildaste 
grymhet, mera upprörande än hos Irokcserne, var de För¬ 
sta hjeltarnes gamman; det var vanligt att pä en fången 
fiendes rygg rista örn *). Ett annat bevis pä folkets rå¬ 
het eller armod lemnar den allmänna seden att utsätta el¬ 
ler åt döden inviga barn af bräcklig natur eller som be¬ 
svarade föräldrarne; eii sed, som ej en gång kristendo¬ 
men kunde utrota och som ännu i bÖrjan af 12:te seklet 
måste tillåtas i en kyrklig landskapslag. Månggifte egde 
rum; qvinnorna voro männernas slafvinnor: till och med 
kunga-gemäler måste förrätta de svåraste hussyslor: kung 
Alfrec hade tvenne hustrur, som oupphörligt voro i 
kif; kungen gaf ändtligen företräde ät den, som kunde 
hrygga det bästa ölet**). Hertig Rollo af Normandie hade 
befallt att all åkerredskap skulle ligga på fäitet, helst in¬ 
gen tjufnad var möjlig under hans stränga polis. En bonde 
hörde denna befallning, men öfverfölls af sin hustru vid 

*) Utom exemplen Los Snorre so Saxo TX. 177 och Ste- 
pLaiii anm; Fragm. Isl. hos Ijangebck II. 279. 

**) Björners käinpadater, kap. 7. 

I 
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niiddagsbordet med skymford öfver sin efterlSteriliet; un¬ 
der det han ät, skyndade hon hemligen ut och borttog 
redskapen; hur stor var mannens förvåning, dä han om 
e. m. saknade sin plog; sorgsen återvände han. Trium¬ 
ferande och med hånande ord emottog honom hustrun; 
han ilade klagande till hertigen, som genast lät i hela 
grannskapet anställa den noggrannaste undersökning, men 
fÖrgäfves. Robert frågade bonden hvem som upptäckt 
förlusten. Hustrun, blef svaret. Hon gisslades och be¬ 
kände; hvarpå hertigen dömde mannen till dÖden, äfven 
af det skäl att han vore hustruns hufvud och hade bort 
hålla henne i tukt *). Annu finnes i Norges afstängda da¬ 
lar denna qvinnans missaktning**). Trollkarlar och hexor 
spela en stor rol i folkets lif; de smaklösaste sagor om 
trollkarlar och verkningar af trolldom berättas till och med 
af de bästa häfdatecknarne. Handeln var ytterst inskränkt; 
vid det allmänna sjöröfveriet kunde den naturligtvis ej 
höja sig; den förnämsta handelsplatsen var Tunsberg, som 
besöktes af mänga skejip från de öfriga norska hamnarne, 
från Danmark och Saciisen 1. Tyskland; n?ider sofnmaren 

var orten ganska folkrik. Den inhemska industrien in¬ 
skränkte sig till de första oundgängligaste behofven; till 
och med goda vapen hemtades från utlandet; engelska 
spjut och välska svärd nämnas särskildt; det bästa svärd, 
man i norden sett, medförde Håkan den gode såsom en 
skänk af kung Athelstan. Ett af de förnämsta närings¬ 
medlen var hästkött; allmännaste drycken var öl. Mjödet 
frambars understundom i furstehofven uti silfverkärl; sanno¬ 
likt lärde Norrmännen känna det i England, ty i högre 
norden åtminstone är biskötsel omöjlig***); hos de äldre 

Qnod caput malieris es et eam castigare deluiisti. Dudo 
de inorib. et actis Norm. ScrSpt. Iiist. Norm. II. 81>. 

**) Gjelleböl, Beskrivelse over Ssctcrs i Topogr. Journal 

for Norge XXVI. 42. 
***) vj iiafva bommit till samma resultat ull vår roc. nf- 

ver Eeuterdahls Kvrltohist. samt Pbysiogr. Sällsb. llaiidl. 1 Eos 
IÖ50. Odinann yttrar, IVitt. Abad. Handl. XIII- 27: ”Bi¬ 
skötseln kunde ej vara betydlig i elt skogigt land, som hade få 
blomster, Mjöd gafs, men ansågs alllid som en Lögtidsdryck. 

Ingen Ejolncr kunde drunkna i mjudkar.” T AlTismåi anföres 

mjöd såsom synonymt med öl. Biskötseln infördes med kri¬ 

stendomen, då man bcböfde vaxljus i kyrkorna. T alla lider 
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Britterna var mjöd en älsklingsdryck: de prisa dess kraft 
i otaliga sånger. Dryckeslag voro de förnämsta och all¬ 
männaste nöjena: uti intet afseende voro de gamle norr¬ 
männen sina efterkommande öfverlägsna uti intellektuel 
kultur; de lefde och måste lefva så till följd af eviga la¬ 
gar, som klimat och öfriga förhållaiidf n föreskrifva, så¬ 
som ännu i så många ensliga dalar det folk, dit frem- 
mande seder och utländsk kultur ännu ej framträngt* *). 
Benägenhet för dryckenskap i öfvermått var redan i äld¬ 
sta tiderna norrmannens nationalfel **). 

8. Samma förhållanden egde rum pä Island, blott med , 
den skillnad, att regeringen ej var monarkisk; familj- 
fäderna voro distriktens föreståndare under namnet Go¬ 
dar; de förrättade de offentliga offren och skipade lag. 
Hvarje bonde under dem lemnade afgift till templet. Trol¬ 
leriet var på Island ännu allmännare an i Norge; det fanns 
flera slag af hexmästare; seidmenn och galdrarnenn; äfven 
funnos visa män, som öfvade hemliga konster; imedlertid 
voro de fruktade och afskydda. För öfrigt funnos egent¬ 
liga hexor, Völor, som afiyftade framtidens slÖja liksom 
de sibiriska schamanerna ***■}. Drakar och andar skyd¬ 
dade ön för fiendtliga anfall. SjÖrÖfveri drefs äfven myc¬ 
ket frän Island. 

9. AII nordens cu!tur utgick frän Christendomen; den 
nya religionen mildrade de råa sederna, den föranledde 
och underhöll en förbindelse med de bildade sydliga län¬ 
derna: genom den uppstod en mängd politiella och sociala 
inrättningar: sjelfva skrifkonsten var en gåfva, för hvil- 
ken Nordens inbyggare hafva Christendomen att tacka. 

har konung Tarit en införselarlikel i Norge, enligt Keyscr. Vi 
erinrn oss endast trenne ställen, der ti selt konung anföras så¬ 
som befintligt i det gamla norden. Det ena är Sigfridslegen- 
den; men uttrycket klingar i denna uti religiös stil alfattade 
berättelse kelt bibliskt ock erinrar oin ”mjölk ock kariog.” I 
Eddaii namnes konung såsom ingrediens i Suttungsmjödet; men 
detta bevisar kanske endast eddans sena ålder. Utg:s anm* 

*) Lefiiadssättet heskritves bos Gjelleböl, sid. 

An: de profeetione Danoruin in terram saiictam, bos 
Langebek V. 552. 

***") De beskrifvas i Fiimi Jokaim. Hist. eccies. 1. 18, 19. 



Dansk, som ätervände frän sina plundringstäg, el- 
Jf'*’ någon fånge kunde väl göra ett försök med skrifning 

pä ett rätt och ofullkomligt sätt efterbilda de latin¬ 
ska typerna*); ty Hrabanus Maunis, Abbot i Fulda, sona 
skref i början af nionde seklet, lemnar afbildningar af 
cbarakterer, bvaraf Nordrnännerne betjenade sig till trol¬ 
leri, och dessa likna runorna ocli benämnas äfven sä**); 
runorna hafva oförtydbart uppstått ur det latinska (alpha- 
betet; några äro derrned helt lika, andra äro förvända, 
och egnade att ristas i hård materia. Ordet Runa bety¬ 
der något hemligt, sedan trolleri, och är efter allt utse¬ 
ende ett lån ur Angelsachsiskan; här förekommer ej blott 
Rtin, Rune i ofvannämiide betydelse, utan äfven run- 

crnefiig (en siare), rnn-stafas (trollsånger); bokstäfverna 
syntes Nordboerne såsom något hemligt, de kallade dem 
derföre runor, och betjenade sig af desamma förmodligen 
snart till trolleri; till skriftlig framställning blefvo de alls 
icke begagnade***), icke engäng till inskrifter; icke ett 
enda minnesmärke mod runska cbarakterer kan hänföras 

*) I sina eftcrlemnaile liandskrifler ythar I?istiop IVoräin: 
^’Rurior äro blott gamla latinska bokstäfver, <U’m man förkor¬ 
tade för att undvika större möda vid ri'’tiiirtgen.” Vonfcjcbantz, 
'iti ett arbete oin Runorna (i IVordiiiska Sami. Nco 2 ib, 4:o, 
Inb.), skrifver, att ”iiiunkslyleii var longsireku^ ocb sa^utsom 

^unop,^' Ganska in.ärklig är uppgiften bos Job. Magnus, iiti 
Inledningen till hans Göthiska ilistoria, att Upsal.a klerker 

Kkrefvo ”pä Runsko” (Sv. Öfva, sid. sv). Runan kaii väl dä 
knappast sägas vara folkets skrift( säsom motsatt de lärdes, 
Reuterdahl (Sv. Kyrk, Hist. II. 55, 266) synes gifva företräde 

den äsigt, att runorna icke äro en frän äldre lider fortplan¬ 
tad national skrift, utan en förvriden latinsk, som folket små¬ 
ningom tillegnat sig och anväiidt till monuinenter. Den vanliga 
latinska var till sådana naturligtvis olämplig, Ufg.s anm. 

De inventione linguarum i Goldasti alem. rer. scriptt* 
II. 69. 

Då Sturleson talar oin Odens runor, är ordet troli¬ 
gen synonymt med galdV) trollsång, besvärjning, som Oden äf- 
veii säges hafva idkat. Vill man likväl med iVilsson hänföra 
Odiiiska invandringen i Sverige til! sjette seklet e. C’hr., så är 
väl ej omöjligt, att han kände skrifkonsten, då Biskop Ulphi- 
las förut infört deii bland Götherne. Imediertid betyder i Stora 
Rimkrönikan verket runa: mumla, tyst utsäga något. Alldeles 
samma betydcläe har det tyska rauen, Ulg:s anm. 
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till den hedniska tiden*); allmänna blefvo de i de kristna 
tidehvarfven, och man bibehöll dessa enkla karakterer 
för deras större beqvämlighet. Uti Norge synes man ännu 
icke kännt denfi i nionde århundradet, helst det pä Island 
icke finnes några med runor försedda minnesmärken; hade 
de äter varit inhemska i moderlandet, så skulle utvan- 
drarne, som bestodo af de förnämsta och mest bildade 
af folket, väl hafva medfört dem**). 

10. Redan på sina ströftäg läto Norrmännen under¬ 
stundom döpa sig, synnerligen då något intresse dertill 

Geijer yttrar i Sv. I\. Ilnfaer (s. ISS), att de flesta af 
Tara runstenar äro frän kristna tiden U^frän elfte och tolfte är- 

luiiidradct; men de finnas äfven, som med säkerhet kunna hän¬ 
föras till det trettonde*’). Han anmärker blott, att runstenar 
med märke af hedendom ”saknas ej helt och hället”; men de 

exempel, han anfört, ha sedan blifvit annorledes förklarade. 
Inskriften: ”Thor vige (helge) dessa runor” (jfr Skandinav. 
Selsk. Skrift. 4807, sid. !27(> och Rasks Isl, Gramm. sid. 2), 
bör enligt Sjöborg (Sami. 1. 51) läsas: ”Thor i^ögg dessa ru¬ 
nor.” Thor eller Thore är ett noinen proprium, som hrukas 

än i dugt och innebär således intet hedniskt vedermäle. Vidare 
anförer Geijer en sten med runinskrift, funnen i en graf bred¬ 
vid en urna, som skulle antyda ett äldre tidehvarf. Sjöborg 
yttrar afven liärom (1.78) sin tvekan, och Wallmaii (Vitt.Ak. 

Handl. XIV. 96) anser denna urna vara ett krigsbyte, och icke 
ursprungligen en krigsurna , samt sålunda intet bevisande i nf- 
scende pä grafvens ålder. Stenen antores uti Iduna V. 55 och 
upptages äfven i Wieselgrens Sydskandiiiavernas Pörstfödslo- 
rätt, sid. 485. Wallman anmärker, att ”runorna, förut en¬ 
dast begagnade såsom mystiska tecken med förment magisk för¬ 

måga, användes sedan till minnesskrifter Öfver aflidna, hvilket 
bruk otvifvelakligt för sin upprinnelse Lar att tacka hrislendo^ 
men. och endast är en eflerhildning af inscriplioiierna på de 
kristnas grafvårdar,” Äfven ]\ilsson (Skaiid. Urinvånare VI. 
12) yttrar: ”Skriftspråket lärer vara yngre i Skandinavien än 

mången synes förmoda. Troligast inkom det först tnef/, eller 
kort före, kristendomen. Allt hvad som ligger förut är hos oss 

idel tradition 5 och denna synes mig vara något ensidigt behand¬ 
lad.” Wieseigren, IVy Siiiål. Reskrifn, I. 65, erkänner, att 

”man har ej afgörande bevis för Upsala-runaiis bruk i beden- 
tiden.” Utg:s anm. 

**) Murrays afhandlingar öfver runorna, Commentt. Soc. 

Goett, II, äro, om än ej uttumande, dock det b.ästa, som 

deröfver blifvit skrifvet, och ö fveilräffa til! och med Ihres 
skrifter. 
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lockade*). l)et finnes afven exempel, att munkar alTuIIo 
frän kristendomen och förenade sig med hedningar**). 

Tiil Norge fördes kristendomen från England. Ej blott 
Håkan den gode var der uppfödd i den nya läran, utan 
äfven den magtigt ingripande Olof Tryggvason vanns för 
(lopet pä Sorlingska öarne och förmälde sig ined en ir¬ 
ländsk prinsessa och medförde prester och lärare. Redan 
bland Islands första kolonister funnos kristne, döpte i 
England och Irland. En del af desse kristnes efterkom¬ 
mande återvände till hedendomen. En Isländska, Åudur, 
hade mottagit dopet och var ganska kristligt sinnad; hon 
hade böneställen på vissa höjder, der hon hade upprest 
kors: dessa hlefvo sedermera äfven för hennes hedniska 
anförvandter särdeles heliga, de uppreste der afguda-alta- 
ren (jfr Landnamabok liO)i På detta sätt måste nödvän¬ 
digt mångahanda kunskaper och erfarenheter sprida sig 
frän kristna till hedningar, och äfven mänga kristliga sed¬ 
vänjor och äsigter öfvergä till dem. 

Olof Tryggvason sträckte sitt omvändelsenit äfven till 
Island. I hans hof funnos flera döpte Isländare; dessa 
3togo sig att förkunna sina bröder Evangelium. Ledsa¬ 
gade af flere andliga och rikligt försedde för alla behof, 
funno de snart hos vänner och slägtingar ett kraftigt un¬ 
derstöd. Den ansedde lagmannen Thorgner vanns snart. 
Han genomdref lätt och fogligt den nya lärans införande 
under tillåtelsen för enhvar att hemligt, men ej offent- - 
ligt, offra åt afgudar, samt att fä, enligt hednisk sed, ut¬ 
sätta barn, äta hästkött o. s. v. Sä omvändes pä ett 
enda thing, stilla och fredligt, hela Island utan tecken till 
förföljelser eller utrotningsförsök af gamla seder. 

Ju allmännare kristendomen blef, desto mera steg kul¬ 
turen; förbindelserna med utlandet blefvo allt ymnigare 
och innerligare; ja redan tidigt fanns det Isländare, sorn 
besökte sjelfva Rom. Redan 1007 insattes Biskop i Skal- 
bolt och femtio ^r sednare äfven i Holum. Biskoparnes 
anseende var ganska stort. De voro snart sagdt Islän- 

*) Sh. Turner: the Instory of tlie Anglosaxons fLond* 
i799—1801) IT. 73 ur munkens från S:t Gallcn krunik d® 

bell. Car. Magni. 

Chron. iiicerti auet. in hisf. IVorm. scriptt. 4. 
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darnes konungar, efter hvilkas vilja hela folket rättade 
sig (Ädarn. Brem. de situ Dan. ed. Fahr. p. 65). Lagen 
af 1040, som ställde borgerliga lagen under den andliga, 
visar klereciets stora inllytande. 

I början af trettonde århundradet funnos pä Island 
redan sju kloster, hvilka, såsom öfverallt i dessa tider, 
voro lärareanstalter och plantskolor för högre bildning; i 
Skalliolts stift funnos 220 kyrkor, som fordrade 290 pre- 
ster. De, som sökte Iiögre vetenskaplig bildning, reste 
till England, Tyskland, Frankrike; Paris var mest besiikt 
och Pariserklerk var ett namn af det Iiögsta anseende. 
Lärdom fanns blott hos få personer, mestadels andlige 
Biskop Isleif var egentlige grundiäggaren af inhemsk lär¬ 
dom (se nedanstående not); några nyare lärde påstå, att lian 
skrifvit de första isländska aifnaler, men endast för att 
göra den isländska historieskrifningen sä mycket äldre, ty 
i gamla underrättelser finnes ej den ringaste grund der- 
för. Sä mund Siffuson 1.. den Vise (fÖdd 1056), be¬ 
sökte Tyskland och Frankrike, studerade flera år i Pa¬ 
ris; hans kunskaper gäfvo honom sådant anseende, att 
hans lärare sökte qvarhäila honom, men hans starka fo¬ 
sterlandskänsla öfvervann alla föreställningar; han åter¬ 
vände och anlade en skola. Ilans lärdom gaf honom an¬ 
seende af en trollkarl; han troddes Iiifva lärt svartkon¬ 
sten i Paris. (Auszug einer alten Chronik i Suhms Sami. 
1. 2, 108). Oin hans skrifter veta vi intet. Enligt en 
blott förmodan har man tillagt honom samlandet af den 
poetiska eddan^ och de hononi tillskrifna Annales Odden- 
ses, från verldens början, äro nnderstuckna, åtminstone 
mycket interpolerade. Are Fr ode (född 1068), är den 

*) Såsom ytterligare bevis fÖr B:s åsigt om Angelsacbsiskt 

ocli i allinänbct frcininaiide inllytande på Island, erinra vi, att 
Islands förste Iliskop, Iteridiard, var ^ingelsachsare, med till¬ 
namnet ”den bohlarde.” Sedan lioin cn annan liernliard Irån 
Sacbsen, ocb den förste infödde Biskop, \sleif (född 1006), 

bade studerat i Erfurt. Jfr Grundtvig, Verdeiishist. II. 516; 
Aails öfvers. af Sturleson, I. 5. Isleif var äfven en tid bos 

Adalbert i B remeii. Oin den Arigelsachsiska Beowulfsdrnpan 
yttrar Gcijer (Ilist. 1. 55), att dess författare, ”e/ti/rw kristen 
ocb äldre äii Isiäiidarnc, öfverensstäuimer likväl med dem i det 
Nordiska skaldespråkets egenheter, i bänvisningar på Eddiska 

mylher ocli i målningen af Nordiska vSeder.” Utg:s anm. 



förste Isländske historieskrifvare, men hans hufvudverk 
äro thy värr förlorade*). Gissur Halson (f 1206) 
hade besökt Ilom och utgaf en beskrifning öfver de län¬ 
der, han sett, under titein; «flos peregrinationis.» Snorre 
Sturleson (fÖdd 1178) öfverträfTade alla isländska lärde. 
Hans poetiska arbeten blefvo tidigt kände utom Island. 
Ar 1218 och 1219 gjorde han vidlyftiga resor i Norge 
och Sverige. Han egde kännedom om alla grenar af den 
dä förhandenvarande litteraturen. I den latinska var han 
mycket kunnig: till bekantskap med den grekiska finner 
man hos honom intet spår. Väl påstår Finnus Johan- 
naeus det sednare, men utan att uppgifva någon grund. 
Hade Snorre förstått grekiska, sä skulle han ej sä för¬ 
vrängt grekiska ord, som dä han af Inno^qo^ios gör Pa- 
dveimr. Förmodligen hade han mänga underrättelser om 
Grekland af hemkomna Väringar, sorn lärt sig en sorts 
grekisk patois**). Snorres brorssöner voro ock båda skal- 

*) Jfr GrtindtvJgs Mylliologi, 2 uppl. sid. 167. I Vitt. 
Aljad. Handl. XI. 275 läses: ”Enligt Schöiiing är ett docu- 
ment af år 1224 den äldsta skrifna handling, Island l^an upp¬ 

visa, och enligt Sturleson, som sjelf lefdc pä 1200-taIet, är 
Are Frode den förste^ soin på denna ö betjeiial sig af skrift. 

(Märk, att haii också då hegagiiade latinska språket). Men 
Are Frode, så väl som hans samtiding Säniuiid, lefde endast i 
århundradet näst fure Sturleson. Det är dessa kåda män, som 
vi ha att tacka för dé enda källor vi ega i den nordiska my- 
tliolugien, Eddonia, hvilka således sjeliVa icke annat äro än 
ganska färska minnesvårdar från Munkllitens senare tidebvarf.” 

Några nyare, såsom den lärde Bergmnnn (i Poemes Islandaises) 
anse den poetiska eddaii yngre än den prosaiska ocb förneka 
Sämund all åtgärd vid densamma. Om Ares Schedac skrifver 
lliskop Nordin i sina anteckningar: ”Ares Sebedse kunna aldrig 
vinna mitt förtroende. De bafva risst icke den ålder, som före- 

gifves. Skalholts-editionen af 1688, den äldsta som finnes^ 
gjörd efter ett exemplar, som visst är skrifvet efter Refor¬ 

mationen, ocli k.anske 100 år derefler, ty både stilen och språ¬ 
ket höra till den tidpunkten. Cfr Forinalinn ad llist. Slurlo- 
nidis.” U((j:s nnm. 

^‘0 Både Joriiandes ocli Paulus Diaconus Isafv.» sannoliki 
varit kände af Snorre. Deri instämmer afveii Riihs’ vedersakare 
P. E. Miiller. Båda dessa lörfaltare förutskicka geographiska 

anmärkningar och begynna derpå det folks bisloria, som de 
vilja bcskrifva, med berättelser om dess vandringar. Likaså 

Snorre. Jornaiides skrifver, att Xaiiais, soin nedfaller från de 

Ripbaeiska bergen (den kända verldens slutj, är gränsen mcHan 
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(ler och historieskrifvare. Biskop Brand Jonsson (f 
1164) dfversatte Carl den Stores lefverne * *) och skref cn 
biblisk historia med ledning af Historia scholastica af Petrus 
Gornestor I. Manducator (Kansler för universitetet i Paris, 
-J- 1178), en älsklingsbok i medeltiden, sorn öfversattes i 
mänga vulgärspråk, under titeln Stiorn, regering, med 
anspelning pä Israels barns guddoinliga styrelse. 

Utom dessa funnos ännu flera andra lärde, och deras 
antal har förledt mången patriotisk skriftställare att öf- 
verskatta Isländarnes vetenskapliga bildning; utom dikt¬ 
konsten och historien, d. ä. upptecknandet och utsmyc¬ 
kandet af inhemska tilldragelser, behandlades alla andra 
vetandets grenar högst torftigt; deras skriftställare höja 
sig i sina åsigter alls icke öfver sina samtida: till och med 
Snorre delar med dem den allra råaste öfvertro; i hans 
kronik förekomma de smaklösaste liistorier om hexerier, 
förvandlingar o. s, v.; munkarne Öfversatte eller diktade 
fabler utan värde**). Sederna voro Öfverhufvud ännu 

Europa ocU Asien. Snorre gör likaledes Tanais till en berömd 

grönstlod ocli Inter den komma fran berg, som ligga utanför 
alla bebygda orter. Deremot synes Snorre ej bufva sjelf läst 
Proeopius. I sådant fail skulle han väl bafva märl«t, att sa¬ 

gan om Asarnes invandring snart sagdt i allo öfvererisstämmer 
med Proeopii beskrifniiig öfver llcrulernas tåg till Norden, en¬ 

ligt Nilssons sinnriba ntbandliiig i Vitt. Akad. Handl. Redan 
Johannes Magnus (VIII. 52) är inne på denna vug ocb skulle 
sannolikt gjort upptäckten, om han käniit Snorre. Utg:s anm. 

*) Vid samma tid infördes eii mängd utländska sagor till 
Norden och l)cnrbetades der. Det heter uttryckligen i isländska 
företalet tili IVilkinasagan: ^Mctta är cn af de största sagor, 
som blifvit författade på Tyska.’’ Det krigståg, sagan låter 
Attila och Thidrik af Rern företaga mot Sverige, torde numera 
kunna lämpligast förklaras sa, att det i verkligheten varit stalldt 
niol de sedan Ull Sverige invandrade Uerulerna, med hvilka 

Theodorik låg i fejd, hvarom berättelsen sedan till Sverige in¬ 
fördes bland de med Uerulerna efterhand sammansmultna Sveii- 
skariie. För öfrigt voro Norrmännen bekanta med den roman¬ 
tiska poesiens öfriga bjcltar, t. ex. Konung Artus; slutligen 
uppstodo äfveii berättelser om deras egen nations beroer t. ex. 

Ragnar Lodbrok , men i de fremniande mönstrens anda ocb ma¬ 
ner. Eli stor del af de tyska romantiska dikterna blef moder¬ 

niserad och förvandlad till rimmade sånger; ocb så uppstodo de 
bekanta Kämpavisorna. UtgiS anm, 

**) Finni Job. hist. cccl. I. 215. 



47 

ganska räa: forst långsamt yttrade sig kristendomens mil¬ 
drande inflytande på desamma: de största utsväfningar 
Voro ganska vanliga; sagorna äro uppfyllda med berättel¬ 
ser om röfverier och de rysligaste våidsgerningar: sjelfva 
Snorre, hvilken af sitt oroliga och äregiriga skaplynne 
oupphörligt invecklades i stridigheter, hade på det fruk¬ 
tansvärdaste sätt förskansat sitt landgods. I de nidarosi- 
siske erkebiskoparnes herdabref bevitnas sedernas förderf: 
till och med de andlige voro ej säkre för misshandlingar, 
tempel och helgade platser betraktades ej såsom fristä¬ 
der; äktenskapet ansågs ej pä kristligt sätt; från biskop 
Isleifs tid förekommer ett exempel pä att en lagman äk¬ 
tade först modren och sedan dottren, och qvinnorna må¬ 
ste tagas i kyrkans synnerliga beskydd för att undgå våld¬ 
samt tillegnande. Prelaterne klagade i synnnerhet öfver 
det förderlliga inflytande, som de stores och anseddes 
exempel öfvade på mängden. Att dessa varningar ej, så¬ 
som ofta kan vara fallet, aro allmänna, synes af hela de¬ 
ras innehåll: erkebiskop Eistein säger uttryckligen, att 
ogerningsrnännens namn äro honom bekanta och han vill 
blott fur att skona dem ej nämna dem; i några sednare 
bref anföras verkligen namnen. 

13. Den fullkomliga frihet, som egde rum på Island, 
framkallade faktioner och inre söndringar. Norges konun¬ 
gar hade redan sedan länge försökt att underkasta ön sitt 
välde; de iakttogo hvarje tillfälle för att genom gunst¬ 
bevis skaffa sig anhängare hos de anseddaste Isländarne. 
Kristendomen befrämjade denna afsigt; ty stödt och lyf- 
tadt genom en konungs större magt, måste kyrkans och 
presterskapets anseende nödvändigt stiga: dertill kom öns 
afhängighet af erkebiskopliga stolen i Nidaros. Olof den 
helige sände redan vid är 1024 en infödd Islandare, Tho- 
rarinn Nefulsson, för att uppmana sina landsmän att un¬ 
derkasta sig honom; men Isländarne fruktade utlagor och 
beskattningar: de erbjÖdo sig deremot att lemna konungen 
skänker, om han ville hugna dem med sin bevågenhet. 
Det synes häraf, att Olof hade sitt parti. Sturleson lof- 
vade under sitt vistande i Norge Håkan V sin medverkan 
att öfvcrtala Isländarne till underdånighet: han blef norsk 
vasall och öfverhopad med gåfvor och ärebetygelser: men 
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lians inflytande och anseende voro icke så stora, som han 
måhända i Norge hade föreställt sig; han vågade ej en 
gång ett försök att uppfylla sitt löfte: deremot var han 
invecklad i oafbrutna tvister och fejder med sina fiender, 
som slutligen flngo öfverhand. Han begaf sig 1237 till 
Nidaros, der han tillbringade vintren: hans mottagande 
var nu ej så gunstigt, som nitton år förut. En kunglig 
befallning förbjöd honom afresan; men utan att rätta sig 
derefter, begagnade lian en gynnande vind och seglade till 
Island. Konungen vände sig nu till Snorres fiender; åt¬ 
minstone skall han ha gifvit sina anhängare uppdrag att 
mörda honom, hvilket äfven skedde. Genorn biskoparnes 
bemedlingar erkände 1251 nästan hela Island konungen; 
Isländarne behöllo sina gamla fri- och rättigheter; kungen 
försåg ön årligen med skepp och utländska varor; de er- 
höllo tullfrihet och ansågos i Norge lika med infödde. Sä 
länge Isländarne hade egna konungar, var tillståndet ännu 
temligen godt. Men den norska kungastammen utdog 1519. 
Island kom under Sveriges konung Magnus Smek. Is¬ 
lands förvaltning var under norska tiden Öfverlemnad ät 
ståthållare, som årligen öfverbringade skatten till konun¬ 
gen; dessa voro understundom ogerningsmän, som öfvade 
stort våld och förtryck. Synbart är stilleständet i den 
vetenskapliga bildningen: frän denna period namnes ingen 
Järd, som efterlemnat skriftliga arbeten; pä sin höjd sys¬ 
selsatte man sig med inhemsk kyrkhistoria och kompila¬ 
tion af legender. Skalderna valde allmänligen andliga före¬ 
mål; det uti isländska litteraturen så berömda poemet 
iiVirt, af Eistein Arngrimson, •{* 1561, om hvilket Tslän- 
darne ha ordspråket, att al!a skalder önska att ha sjungit 
Lilia, är ett lofqväde öfver Jungfru Maria. Den närmare 
förbindelsen med Norge synes ha dragit Isländarne från 
beröring med den öfriga verlden; de förut så vanliga re¬ 
sorna blifva allt sällsyntare; sä godt som ingen isländsk 
lärd studerade mer utrikes. Korset predikades först sent 
— 1275 och 1289 — liksom ofta sednare på Island, pä 
en tid, dä i den Öfriga verlden nitet för de heliga före¬ 
tagen redan hade slocknat. Klingande mynt var pä ön 
litet eller icke förhanden; och för att lätta byteshandeln 
satte man ett visst pris på invånarnes grofva väfnader 
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och räknade vanligen efter alnmått *). De danska konun- 
garne egnade ingen Tippmärksamhet åt Island. De isländ¬ 
ska häfdatecknarne förklara sitt fäderneslands stora förfall 
genom en yttre, tillfällig orsak; år 1402 utbröt en rys¬ 
lig sjukdom och spridde sig öfver alla delar af ön: hela 
församlingar utdogo och i Skalliolt voro blott biskopen och 
tvenne laici öfriga; farsoten rasade 1402—1404. Härpå 
följde en allmän boskapssjukdom 14025. Konster, veten¬ 
skaper, näringar, åkerbruk och saltfabriker aftogo sedan. 
Den politiska träldomen hindrade återupplifning. Häri lig¬ 
ger dock troligen öfverdrift. Fysiska olyckor, såsom nu 
för tiden, stränga vintrar, felslaget fiske, öfversvämningar, 
jordbäfningar, pest och boskapssjuka egde fordom rum så 
väl som i 10:de seklet**). I denna sista period ända till 
reformationen försvinna nästan alla spär af vetenskaplig 
bildning: skolorna förföllo, kiiapt de första elementerna 
lärdes; latinet blef nästan alldeles okändt; flera biskopar 
förstodo det ej; med Tyska, särdeles Plattyska och En¬ 
gelska, voro Isländarne mera förtrogne, helst de ännu 
stodo i beröring rned England och Iiansiska, serdeles bre- 
miska och hamburgska köpmän, som ofta öfvervintrade 
på ön. Tyskarne hade på flera ställen nederlagsplatser, 
som de till och med försägo med skansar***). Poesien 
fann ännu understundom en dyrkare, såsom t. ex. Sigurd 
Fostre, Lopt Guttormsson hinn Riki, begge frän början 
af lS:de seklet, och sednare Jonas Halli. 

Af denna historiska framställning framstå såsom resul¬ 
tat följande satser: 1) Norrmännen voro före kristen¬ 
domens införande ett helt och hållet obildadt folk, likväl 
ej mer på lägsta kulturstadiet, emedan mänga omständig¬ 
heter hade uppfordrat och iifvat dem till utveckling af 
sina krafter. 2) FÖre kristendomen fanns i norden ingen 
skrifkonst, som kunde begagnas till bevarande af något 
historiskt factiim eller i allmänhet till uppteckning. 5) 
All kultur utgick från kristendomen, som tillfördes norr- 

*3 Sålunda iipplioin namnet vadmal (vadmal)^ egentligen 
betecknande ett visst mål eller mått af tyg (våd = ”i Uvita 

Vadum)) liksom säd mättes efter spannmål o, s. v. 
VUj:s anm. 

Landiiamal). Diliang 5ÖI, 589. 

***) Oi. Olavius: iikonomisk Rcisc I. 23 ock flcreslädes. 

4. 



so 

männen och isländarne närmast af engelsmännen livilka 
sålunda hade ett afgörande och bestämmande inflytande 
pä den art af kultur, som utvecklades i Norge och på 
Island*). I de första tiderna bibehöll sig, upprätthållen 
genom den fria försättningen — som befordrade utveck¬ 
ling af alla krafter egenskaper — en viss vetenskaplig 
anda, som fann tillfredsställelse i synnerhet uti diktkon¬ 
sten och de inhemska häfderna. H) Nästan alla lärde hade 
bildats utrikes, företrädesvis i Tyskland och Frankrike; 
de höjde sig ingalunda Öfver sina samtidiga, och deras 
antal var ganska inskränkt. 6) Efter den tid, då ön kom 
under norsk höghet, uppstod i alla invånarens förehaf- 
vanden en förlamning, ett stilleständ, äfven i deras bemö¬ 
danden för vetenskaplig utbildning: dorrefter blef tyskar- 
nes inflytande, med hvilka de genom handeln komtno i 
närmare beröring, mera öfvervägande. 

Ensidighet hos norska och danska 
fornforskare. 

Våra norska och danska brödrafolk ega, såsom all¬ 
mänt kändt är, flera historiska författare af hög och för- 

^') Biskop Nordin liystc samma tanka, såsom synes af föl¬ 
jande lians egenhändiga anteckning uti lians handskrifter in folio: 

^^Skalder Till föga säga annat än Erudili: så att detta ord ej 
utmärker egentligen personer med poetisk gåfva, som tI i all¬ 
mänhet tro. (I England iiiigo dessa sin kunskap och derifrån 
har både vårt språk och våra seder hiifvit formerade. Se Gruiil. 

Torfjei p. 102). Således voro Skalderne ej såsom poeter i Ilof- 
ven, utan rciit af såsom Ministrar; men deras eruditlon satte 
dem framför andra i stånd att dikta visor och på detta sätt 

tillvinna sig .aktning. Man kan ock finna huru härmed tillgått. 

Islands första inbyggare Icmnade Norge missnöjde. Således var 
det ej roligt att ställa sin handel och varubyte på detta rike, 
utan heldre pä England, der konster, lux, penningar, studier 

m. m. florerade mera och livarest Isländska varor nödvändigt 
skulle vinna bättre afsättniiig, emedan Norge sjelf hade nästan 
samma varor som Island etc. Genom dessa resor och isynner¬ 

het qvarstadnaiide någon tid i England förvärfvade sig Islän- 
dariic en hop kunskaper, artighet och slughet, som ådrog dem 
aktning, när de scdaii kommo till Norge, Sverige etc. och detta 

föranlät dem att göra shaldskapet till e.w näring. Troligen hade 

dessa skalder äfven något att göra med konungabarnens wpp- 

foslraii.’’ Vtgjs anm. 



IjeiU iitnuirkolsc. Men sS mycket mera är i sådant fall 
beklaga, att en och annan hland dem låter sig för¬ 

ryckas af en exklusiv nationalitet, hvarigenorn deras stora 
förtjenster om nordorks historia i ej ringa mon fördunklas. 
Dä man imedlertid i Sverige nu börjar att mer ocli mer 
studera deras värdefulla skrifter, anse vi för en pligt att 
till den mindre sakkunniges u|)[)Iysning och skydd päpeka 
en ocli annan missriglning hos dem; och dä Utg. ej till¬ 
tror sig hvarken förmåga eller tillräcklig kännedom för 
att för egen del afgifva ett motiveradt yttrande häröfvor, 
har han ansett sig höra meddela det hiifvudsakligaste, 
som pä hvardera sidan biifvit arulraget. 

/. NorshhcIsiJver. 

Uti ((Historisk Tidskrift» yttrar llr Molbech, med an¬ 
ledning af Hr Munchs »Norges, Sveriges och Danmarks 
Historie, til Skolehrug», följande: 

(d den historisko Förenings andet Aarsmöde fremfÖr- 
tes det, fra en imlret og höiagtet Mand udgaaede, og 
Ira llere Sider understöttede Andragende: at Selskahets 
Bestyrclsc vilde lienvende en Dcel af dens Virksomhed 
paa at möde og modarbeide en i sildigere Aar hos Nor¬ 
ges Iiistoriske Forfattere og Forskere overhaandtagende 
Drift og Lyst till at sa3tte dette Jtiges hele Iiistorisk-|)oli- 
tiske Forhold til Danmark — Statsstyrelsen i Norge under 
det hele lange Tidsrum, hvori beggo Nationer vare forenede 
under cen’ Krone — ligesom na3sten enhvser Tilstand og 
Begivenlied i Norge under delte Tidsrum, i en saadan 
Belysning, hvorved alle mörke Slagskygger falde paa Lan- 
denes failles Ilegiering og Regenter; men Lyssiden allene 
paa det Folk, der i 400 Aar deelte Iioldige och uheldige 
Skiebner med det Danske, og i saa lang en Periode — 
i det mindste i de senere tre Fierdedele af dette Tids¬ 
rum — aldrig i Giorning, i handlende Activitet, yttrede 
Trang eller Villie til at ombytte sin Styrelse og Forfat- 
ring med nogen anden.... 

Det vil vist nok va3re Tilfaddet med flcrc curopaeiske 
Ländes Historie, at Nationaliteten hos den indlödte For- 
tffiller kan komme i Gollision med hans fördomsfrie og af 
ethvert Baand uhildede Sandhedskiserliglied; men sielden 
vil vel dette Forhold trtede staerkere frem, end hos den 



Danske, Norske og Svenske, der vil skrive den saakaldtc 
Unionstids llistorie. Vi savne ikke Exemplet hos os selv 
paa en i övrigt meget agtvaerdig, grundig, aandrig og 
sandhedselskende Historieskriver (F, IL Jahn), hvis For- 
tieenester af Bearbeidelsen og Freinstillingen af den bety- 
deligste Deel af hiin Periodes Tildragelser cndog i Sverrige 
have fundet retfserdig Erkiendelse; men som dog ikke 
ganske var i Stand til at hasve sig til det höiere Stand¬ 
punkt, hvor den danske Nationalitet ikke begraendser det 
frie Overblik af alle tre Rigers politiske Stiiling og ind- 
byrdes Forhold, i hiin interessante, ved Stats- og Parti- 
Interesse ligemeget bevaegede Unionstid, Men, hvad vi 
ogsaa hos denne Forfatter, skjöndt ikke i en saadan Grad 
af överalt giennemherskende, ubetinget raadende eensidig 
Nationalitet, have kunnet blive vaer: det trseder endnu 
langt mere absolut og eneradende frern hos de indenland- 
ske norske Historieskrivere — eller dern, vi ville kalde: 
den norske historiske Skole. EndskjÖndt vi nu ere langt 
fra at negte Hr. Munch at have beviist sit Kald og Ta- 
lent som Historiker og historisk Forfatter, i flere Ret¬ 
ninger, og saaledes ogsaa som kritisk Forsker (f. Ex, i 
hans, fra flere Sider interessante og oplysende UndersÖ- 
gelse om de norske Lendirmcnn, hans Kritik over V^oss- 
grafs norske Krigshistorie, og fl. Arbeider) kunne vi dog 
ei andet end betragte de ovenanfurte historiske LeerebÖ- 
ger som Vaerker, hvori Forf. har givet en for den rene 
og objective llistorie fremmod Idee, den, at forherlige 
og ophöie sit Fa)dreland, en for Videnskaben ufordeelag- 
tig Overmagt eller Enemagt; og saaledes er vendt tilbage 
til saadanne Grundssetninger for Historieskrivningen — 
nemlig at skrive under sairlige Systeiners, Anskuelsers 
eller Dogmers Indflydelse (f. Ex. Nationalitetens, Patrio¬ 
tismens, det constitutionelle eller absolut monarchiske 
Statsprincips, Gatholicismens, Protestantismens, m. fl. an¬ 
dre) som i vore Dage aldrig kunne blive de höieste, eller 
faae universel Gyldiglied. — At en Digter fordyber sig 
i en ideel Reskuelse af sin Nation og sit F?edreland, at 
han i sin Phantasie tsenker sig begge som de ypperste 
og fuldkoinmcnste, tillpegger dem bitter gode og lörtrin- 
lige Egenskaber, taenker sig dem i deres historiske Vir- 
ken og Haciidelscr som dem, paa hvis Sido al Ret, al 
Fortieneste har va}rct, m. in., kan man lade gaae hen; 



livis han undgaaer dervod at skade sin Poesie, Men en 
tiistoriher kan det ikke; da han derved vilde indrömme 
Phantasien en Befoielse, som den ikke har eller kan op- 
naae i de factiske Verdensforhold og deres Fremstilling. 

Den norske historiske Skole synes at have optaget 
det som afgiort Laeresaetning: at Norge er Nordens Ho- 
vedland, og det norske Folk i enhver aandelig og phy- 
sisk, politisk og moralisk Henseendo er Skandinaviens 
ITovedfolk, fra hvilket derfor ogsaa det liistoriske Liv i 
Norden udgaaer, som fra ot Centralpunkt. Heraf er en- 
dog ndsprunget den nye Hypothese: at dette Folk er det 
oprindelige, det egentlig nordiske Urfolk, en fra Asien, 
igiennem Rusland og decls giennem Finmarken, deels Nor¬ 
den omkring eller over den Rotniske Bugt, i Skandinavien 
invandret Stamme, som hefolkede Norge og (under Navn 
af Svear) det nordlige Sverrige — hvorimod en iydsk 
Folkestamme (den gothiske) fra Tydskland over de dan¬ 
ske Oer var invandret i det sydlige Sverrige, og her 
bosat; indtil den af Norma>ndene, til hvilke ogsaa baade 
Svearne og en anden »Undorafdeling» under Navn af 
Dancr hörte, blev undertvunget, forjaget og udryddet, 
eller efterhaanden blandet med Norma}nd og Danske. Der- 
efter maa ogsaa Sprogforandringen og Sprogdannelsen i 
Norden rette sig; thi Norge, hodder det, beholdt Ur¬ 
folkets oprindelige norske Sprog; derimod «opstod ved 
Sammensineltning af det gotliisk-tydske og det norske 
Sprog i Danmark og i Sverrige det nyere danske og 
sve?iske Sprog.» Ligeledes deduceres, uden al, endog 
den svageste historiske Grund, men paa den nye norske 
eller Norraena Basis for Nordens mytliiske Tid, de dan¬ 
ske Faestebönders og det sildige Vornedskabs Oprindelse 
fra Sagnalderens fierneste Fortid*). 

Vi ville for det förste lade det vaere tilsidesat, hvor 
sindrig, eller hvor grundlös, en Hypothese, som denne, 
vil fÖrekomme, baade de kritiske Forskere og dem, hvis 
Phantasie beständig drömmtr om Muligheden af at kunne 

EroLringen af Danniflrh (ved de Norske) deelfes 
JLandel mcllem Seierherrevne i Odelerj meii Iier koede forheii 
ct heelt (tydsk) Folk, der nu som Livegne eller Trecllchönder 
inaatte dyrke Uerrernes Jord; og enhver Odelsinand förvand¬ 
lades saaledes her til en Adelsinand.” (Kn egen og ny Defini¬ 
tion paa en Adclsinaiid.) LiViehogen p 110. 



bringc Hislorie ud af i4 Stof, uden al factisk Boskaflen- 
lied; vi ville heller ei nogte Normaendcne don samme Rot 
til Öve deres Inbildningskralt i)aa at bygge nye Systemor 
Ibr Folkets Oprindolse, Indvandring i Norden, tidligste 
Tilstand, Ilaendelser, Udbredeise og Frobringer, som man 
fra Saxo til Siilun har bcnyttct i Danmark, fra Rudbek 
til Dalin i Sverrige; men vi ville allcne l.cmajrkc det 
som et naturligt, med den liele övrige Retning, som Na- 
tionalaandcn i 2S Aar har taget i Norge, analogt Phaeno- 
men: at endog den laerdc og sindige Forskning i vor kri¬ 
tiske Alder icke har kunnet modstaae en halv nvilkaarlig 
Drift til at tabe sig i hiin Phantasievirksomhed, der op- 
furer en ny mytlnsk Byggning af det samme adspredte 
nordiske Sagn- og Digtningsstof, iivilket saa tidt paa 1ig- 
nende Maade har vserct benyttet; nu, for at kunne giöre 
Normsendene til det seldste Folk, lade dem befolke det 
hele övrige Norden, og vscre den maoglige Stamme, hvoraf 
det svenske og danske Folk udgiöre umiddelbarc For- 
groningor. Ved Siden lieraf lader man da den tijdske 
llovedstamme, af hvilken der hidtil hvorken i Sprog, 
Ssedvane, Vedtasgt eller Love har fnndet sig noget Si)or 
udenfor en Deel af den cimbriske Halvö, i Fortiden vaere 
udbredt over alle dansko O-Lande, over Skaane og det 
hele sydlige Sverr'ge indtil GÖta-!dven og GÖtarigots 
Vand-Graendse; men lader tillige en saa msegtig og vidt 
udbredt Folkestamme saa reent sporlös forsvinde under 
Normsendenes erobrende Vselde, at den tydske Befolk¬ 
ning i Skandinavien ikke har efterladt sig et eneste Min¬ 
de, undtagen Levningen af det gothlske Navn i nogie 
Landskaher. 

Saa langt det nu endog er fra disse Blades Bestem- 
meise, at gaae ind paa den specielle Kritik, kan Anm. 
dog ei reent forbigaae at yttre sin Overbeviisning om det 
Uheldige i den «norraena» Ilypothescs Anvendcise paa 
Danmark, og danske historiske Forhold. Dens Opfin- 
delse af en Adelstand og en Classe af «Livcgne eller 
Trjelbönder», opstaaet i Danmark i den fierneste Fortid 
forrnedelst Normsendenes Erobring af Landet, saaledes at 
clisse bleve Odelsmacndene, men Tydskerne, som för be- 
boede Danmark, de stavnbundne Vornede, hvis Classe 
eller Stand vor egen, eller den na^stforrige Slacgt endnii 
har kiendt: er blottet for alt Instorisk Beviis, stridende 



mod de klareste Kiendsgierninger, og saaledes digtet ind 
i vor Historie. EiiIivcm*, som kiender denne og Landets 
aeldre og nyere Forfatning, vood: at den gamle danske 
Slcegtadcl efterlia mden liar dannet sig paa samme Maa- 
de, som den norske; nernlig derved, at visso maegtige 
Familier efterliaanden satte sig i Besiddeise af större og 
inere udstrakt Jordeiendom; at de besatte og dyrkede 
endeel af samme ved Bryder og Landboer; at saavel 
disse sorn de mindre jordrige og forinucnde Adelböneler 

(som OdelsbÖnderne her i Danmark kaldtes) efterhaandea 
byggede sig sammen i Landsbyer; og at liine, i senere 
Tidsaldere, gik over til at daiine Faesteböndernes Classe; 
blandt hvilke det egentlige Fornedskah i nogie Provind- 
ser först opkom i den sildigere Middelalder, da en ari¬ 
stokratisk Adel havde begyndt at danne sig, tilligemed 
liev regaardene, Disse, veed man jo, vare i celdre Ti¬ 
der overhovedet kun smaa; det var kun efterhaanden at 
en större Mscngde Adelsmsend eller Herremtend (o: Ilcer- 

vioind^ Maend af anseeligere Slaegter, som ved personlig 
Krigslieneste, ved at forestaae Styrcsbavne, m. m., hje- 
vede sig, og haevedes af Kongerne till personlig Vairdig- 
Iied) erhvorvedo mere og mere Jordegods; og at saaledes 
Adelböndernes eller Selveiernes Antal i Danmark efter- 
haundcn altog; i det endeel af disse gik over til at blive 
Herremaend; endeel sank ned til at blive Landboer eller 
Faestebönder. At Odelshönder^ eller Bönder overhove¬ 
det, som en fri Stand, i Övrigt existerede i Danmark, 
ved Siden af Adelen, långt ned i Middelalderen, og deel- 
tog i Daneiiofrets og Landstingenes FolkemÖder, er lige- 
saa historisk bekiendt, som hvorledes denne frie Bonde¬ 
stånd efterhaanden sank i Vjegt og Anseelse, jo mere 
llerremaendene, eller de maegtigere, sfÖr/'e Jordeiere j 

forögedes og uddannede sig til en afsluttet og privilegcrct 
Stand. 

At Forholdene imcllem de jordeiendo og jordbrngende 
Folkeciasser dannedo sig anderledes i Danmark, end i 
Norge: dortil giver Landenes forskiellige Natiirforhold og 
.lordlmndens Beskallenhed den klareste Grund. 1 et Klippe- 
land, som Norgo, kunde store, sammenbyggede Lands¬ 
byer ikkc opstaae. Her giorde allerede Naturen selv en- 
livcr Odclsbonde uafhcengig. Konger og msegtige JarJer 
eiede ikke store sammenhaengende Landstraekninger, eller 
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sammenbyggede Landsbyer, rnen flere ^Iler mange Odels- 
gaarde. Det samme fandt fordiim ogsaa Sted i Danmark; 
men her, hvor Jordbunden var frugtbar og Landet tid- 
ligere opdyrket til Kornland, Iicr hvor ingen Fielde, 
Elve og nigienncmtr£cngelige Skove, reiste dercs Natur- 
grajndser imellem Bygder og Gaarde — Iier fik det min¬ 
dre Jordsmon eller Areal en hÖiere Vserdi. En lille By- 
inark, hvis Areal i Norge knap vilde strackke til en ene- 
ste Odelsgaard, kunde i Danmark deles imellem ti eller 
flere Bönder. Var nogen af Landets Msegtige (Potiores 
Begni) bleven Eier af en saadan Jordstraekning, kunde 
han ikke allene selv til iimiddelbar Drift beholdc et an- 
seeligt Stycke som Ilovedf/anrd. rnen ogsaa udlaegge en 
eller flere Byer till sine Bryder, Landboer eller Ffcsterc. 
Yderrnere kan dette bevises ved Sverriges Exempel. I 
de biergige Provindser af dette Rige fiiides flest af en¬ 
kelte, adspredte Gaarde med Selveiendom, og denne i 
sildigere Tider hyppigen udstykket i beklagelig Lidenhed. 
I de Provindser derimod, hvor större, kornrige Slcttcr 
frembyde Naturforhold, som raere ligne Danmarks, end 
Norges: der gienfinde vi hyppige Herregaarde, sammen¬ 
byggede Landsbyer, Fiestebönder, Iloveri, m. m., om- 
trent som hos os. — At ITr. Munch vil giöre den dan¬ 

ske Adel oprindcligen til yiorske Odelsbönder, og vore 
Faestebönder og Vornede til disse Kroberos undertvungne 
Traille og Livegne af den Grund, at lignende Forhold 
överalt have dannet sig, hvor saadan Erobring har fun- 
det Sted: modsiges desuden paa en i Oine faidende 
Mande ved Forholdene i England. Hcr har det endog 
virkelig fundet Sted, hvad Forf. lador skee i Danmark i 
en förhistorisk Tid. England er blevet erobret af en 
frernmed Folkestamme og dens Fyrste — Normandiets 
Hertug — som uden at agte tidligere JM’endoms- eller 
Herlighedsret, skienkede og uddeolte en Msengde större 
og mindre Lehnsbesiddclser over det hele Rige til sine 
Riddere og Adelsmaöud. En overordentlig stor Decl af 
angelsaxisk fri Jordeiendom tabtes licrved for de oprinde- 
lige Grundciere; men dog har deraf intet Livegenskab 

eller Vornedskab, ikke engang det danske Forhold iinel- 
lem Ilerremsend og Faestebönder, ved Hovedgaardi, IIo- 
veri, ni. m., men et ganske andet Jordicie- eller Jord- 
forpagtnings-System, udviklel sig i England. 



Hvad nu de norske Forfattcres Sprog-DevUs for de- 
res Hypolhese angaae, da er dette ikke mere fyldest- 
giörende. Det beliöver ingen Gientagelse eller Udvikling, 
hvad der i vore Dage er almindeligen erkiendt: at de 
tre scandinaviske Rigers Tungeiriaal har een faslles Grund- 
rod, og i Sprogbygningen selv den samme Gnmdvold: et 
i den fierne Oldtid for de tre Nationer facllos Tungemaal, 
hvilket dog tidligen, af flere sammenvirkende Aarsager, 
havde antaget mairkelige Afvigelser i de tre Lande, og i 
Norge, formedelst Landets isolerede, afskaarnc Beliggen- 
lied, saavelsom ved dets biergige BeskalTenhcd, laengst 
vedligeholdt en Skikkelse og Charaktecr, der stod det 
oprindelige Si)rog nacrmost. Nu lade derimod de norske 
Forfattere, iinedens Rodsproget ublandet vedligeholder sig 
i Norge, et nyt Sprog danne sig i Sverrigej SÖnden for 
Göiha-Elven og det store Vand-Skiel; og ligcledes et 
audet i de danske Lande. Her rncider deres Hypothese 
saamange Anstod, at jeg er langt fra, her at kunne op- 
regne og udvikle dem. Jeg fremhaever kun et Par af de 
betydende. Daner eller Danske kalder den norske Skole, 
en oprindelig norsk Stamme, blandet efter Landets Ero- 
bring med dets tydske Indbyggere; men Sprogbeviset? 
— Er det svenske Tungemaal i Götharige mere tydsk 
end i Svea-Rige, og i dette mere norsk? Er der i det 
danske Folkesprog, eller i de aeldsle danske Sprogmonu- 
menter, noget Spor af tydsk Rod — eller findes der 
noget saadant Spor i Vestgötha- och Östgötlia-Lov, i 
Gotlilandslandsloven, i den skaanske, siaellandske og jyd- 
ske Lov — meer, end i Uplands- og Södermanna-Loven? 
— NcH men der findes i det nyere danske Tungemaal 
en egen og tidlig Dialect-Afböining fra Nordens gamle 
Ursprog, som dog ikke, hvad Sprogets Grundbygning og 
levende Organisme angaaer, basrer noget andet Pracg, 
end det nordiske*); og denne egentlig danske Sprog-Art 

*) Dette mna man vél Iceggc Mofirkc lii, naar man betrag- 
ter den scldste Sliikkelsc, livori bvort daiisbe Tungemaal frein- 
trseder. Thi ect cr den fselles uinUlettelige Grundform, der 
Tidner om ct riordixk Slamnicfolh, »eldre ond noget senere sax- 
isl; Blandningsstof; et niidct cr, at tidlige Sammcnslud med 

Saxer og Jyder liavc bavt en kicndelig Indilydclsc paa Ord- 
dannolscii, Ordforraadet og Muiidarlcn i Danmark. Forlioldcl 

Jicr det stdvHammcj !il»iOiidt i ulige &vagcre Grad, cud i 



strsDkker sig saa vidt, som det gamle Danmark, og den 
danske Folkostamme naaede. Det samme Tmigemaal, som 
tales i Sijclland og paa Smaaöcrne, cr AIrnuens i en stor 
Deel af Skaane; ja det strjekker sig \e\ over det meste 
af denne Provinds og af Bleking, med en alrnindelig Din- 
lect-Brydning, der neppe er meget större end den, der 
finder Sted iinellem den siaellandske og den fyenske eller 
östjydske. Alrniien i Upland, de norske Svears rette, 
eeldgamle Saede, forstaaer vel endnn mindre af en Dal¬ 
karls end af en Sydskaanings Tungemaal; og baade Dal¬ 
karlen og Uplaindingen, IiÖre jo, ligesaa vel som Trön- 
deren og Guldbrandsdölen, til den aegte ublandede Nor- 
raena Stammel — Jylland derimod, skiöndt Sproget nu 
er dansk fra Skagen indtil ned mod Slien, er den ene- 
ste Deel af Danmark, hvor vi tydeligt finde Biandingen 
af et dobbelt Sprog-Klement, det danske og det snxtsk- 

tydske^ Iivilket ber ikke, saaledes sorn i det övrige Dan¬ 
mark, kun i den dannede Tale og i Skriftsproget, der 
er fselles for vort Fsedreland og Norge, bar i nyere Tid 

indbragt en stor Msengde tydsk Sprogstof; rrien et saa- 
dant Sprog-EIement, der baerer det tydelige Praeg af en 
virkelig seldgammel Blandning af yermaniske og nordiske 

Stämmer; og det samme Praeg maalte den norske hi- 
storiske Skole kunne paavise over bele det Övrige Dan¬ 
mark og hele Sydsverrige, eller Götharige — dersom 
den Knorraena» Hypotbese skiilde, livad Sproget angaaer, 
blive til rneer end et Foster af Inbildningskraften. Men 
ligesaa vist som Saxer, Angler og Jyder vare de iydske 
Stämmer, der frarev de ceitiske Britter England, og lige¬ 
saa vist, som bine sftxiske Folkefaerds Elterkommerc endnu 
spores i Sönder-Jylland og en stor Deel af Nörre-Jylland 
— ligesaavist kan det övrige Danmark og bele Sverrigo 
aldrig have vaeret befolket af en Nation^ som talte et 
tydsk Tungemaal, og som kunde opsluges, tiliigemed 
dens Sprog, af Normsend. 

Det har altid vaeret en YncIIingslyst bos en vis Classe 
af Historieforskere, at sysselsaette Inbildningskraltcn og 
Combinationscvncn meer end Forstanden og Kritiken; el- 

Kiigland. Efter den Norniannisbe Erobring blev Sprogrt ber 
efterbaandeii ligesaa meget iomaiii.sii, som gerniniusb; dog blev 
dets annclsaxiske Gruiidbvenine: tiibage, ligcsom den nordiske 
i Danmark og Sverrige. 



ler at iinderordne de sidstes Virksornlicd de förstos. DIssc 
liolde sig giornc paa det mytliiske Territorium, iivor For- 
fatteren Iiar den BehagcHghed, sel v at kunne shahe sit 
Stof (det mytliiske) i Stcdet for at danne og frcinstillo 
det givne (factisk-liistoriske). At nu denne Virksoinhed 
ogsaa vilde yttre sig i den norske liistoriske Skole, kun¬ 
de, som vi liave sagt, just ei vaere uventet. Men noget 
uventet maatte det dog vaere os, at see en Historieskri- 
ver, der har givet PrÖve paa sund og selvstaendig Kri¬ 
tik, og paa et virkeligt fremstillende Talent — for saa- 
vidt dette i en streng Lacrebog kan yttres — ligefrem 
og ined en overraskende BÖielighed at slutte sig til en 
aldeles ny, noppe engang offentlig yttret Hypothese; og 
at stille denne, med den mest afgiorte Sikkeriied, i Spid- 
sen for en historisk Skohhog for Ungdovnnen*), At 
han deri har fulgt vor udödelige Suhms Exempel (med 
den Forskiel, at denne i sin Laerebog brugte sine egno 
Hypotheser til Stoffet for sin ccmörke» og wfabelagtige» 
Tid i Nordens Uistorie) er neppe heJIer det, man snarest 
af en norsk Författar havde ventet. 

Men vi maao derhos sige, at den nye norske Basis 
for det skandinaviske Nordens Historie, som Ifr. Munch 
liar tilegnct sig, kun er Begyndeisen til det meget Nye, 
eller fra liidtii ubekindte Synspunkter betragtede, for- 
niede og frenistillede Stof, som hans nordiske Historie 
indeholder. At den i det Hele ikke er en nniversal^ 

incn snarere en norsk Historie af Norden — og at den, 
om ikke hecit igiennem, dog i mange og vigtige Par¬ 
tier, tillige er en afgjort polemisk Historie: delte er der- 
nsest en Charakteer, Änrn. ei kan andet end tillaegge den; 
uden alt Hensyn til, hvad Forhold han staaer i til det 
Land og Folk, mod hvilket Bogens Polemik er rettet. 

*) Det cr llr. Professor B. Keysers Afkoiulling ”Om 
NoriKjendcnes Ilerkonist Folke-SliCgtsljab” (Soinliiip^cr til 
det norske Folks Sprog Ilistoi-ic, VI. Cliristiania 1859. S, 
265—462), cler iruieliolder den af Ilr. Muncli oplagne Ilypo- 
tlicse. At VI niaa lillfogge saitiiMe den förstna3vntc Forfatter, 
som liar sögt kritisk at bcgrunde og ndvikle den, er naturligt; 

skiöiult den nogct tidligerc cr fremtraadt i Ilr. Lector Mundis 
Ljcrebog, der ndkom 1858. Om i övrigt Idcon lillhörer den- 

og ikke Ilr. Kcyser, som dog ingmsteds iireviier sin Col- 

Skrift; giör intet til Sageit, saal.rnge Lector Mundi ikke 
udlrjkkelig liar vindicerrl sig dcii. 
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Anm. var selv aldrig i Stanil til at skrivo en dansk Hi- 
storie af den Natur, som Hr. Munchs — dog ingenhinde 
fordi han ved fa^drene Slaegtforhold tilhörer denne For- 
fatters Facdreland; men fordi hans hele historiske Aand 
og Tsenkemaade fra Grunden af modsaotter sig en slig Pa- 
triotisme, der skulde neutralisere den Sandliedskraft og 
Sandhedsaand, uden hvilken endog Lairdoni og Talent li¬ 
det hielpe selv den mest begavede historiske Forlatter. 
Maaskee vilde Anm. endog allene derfor, om ei af llere 
vaegtige Grunde, ikke vaere i Stand til at skrive en La}re- 
bog i den danske Historie, der kunde findes antagelig til 
Skolebrug for Ungdommen. Dette er derimod Bestem- 
melsen af Hr. Munchs Hovedskrift, og af de to Udtog af 
samme efter forskiellig Maalestok; hvilke alle med den 
störste Conseqiients fölge og utfÖre det samme System, 
der saaledes maa antages at vaere det, man i Norge vil 
give almindelig Indgang hos den voxende Slaigt. 

I dette System har den ovenfor naevnte Nationalaand, 
hvis Grad og hvis Activitet i Norge de politiske Forbold 
og Begivenlieder i faa Aar ha ve udviklet med en Styrko, 
der altid bliver historisk majrkvserdig, indtaget en saa af- 
giörende Overmagt, at vi, med al mulig Erkiendelse af 
en saadan Nationalitets gode Side, ei tör erkiende dens 
Gavnlighed i Historien, Den har fört en Forfatter, som 
ved saa rnange Leiligheder lacgger en klar historisk Op- 
fatning og rigtig Takt for Dagen, til at antage, som ct 
Slags ledende Idee for hans Fortaelling af den scandinavi- 
ske Historie, Betragtningen af hans Fa?dreland, ei allcne 
som Middelpunktct i denne Historie, rnen sorn det i hver 
Henseende herskende, over de andre to Uiger fremragon- 
de, eller med national, politisk og aandelig Betydenbcd 
overveiende historiske Object. Hvorledes dette nu i mange 
Partier af Vaerket leder Forf. bort fra en, om jog saa 
maa sige, mere universal skandmauisk Opfatning og Frem- 
stilling af Begivenheder og Gharakterer, og over til den 
mere particulairc eller norske Anskuelse og Behandling: 
derpaa kunde en Mccngde Exempler anföres.» .,. 

2. Danskhetsifver, 

Uti Christiania «Literaturtidendc)> för afgifver 
l\ A. Munch cn vidlyftig granskning af det kÖpenhamn- 
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ska Oldskriftsällskapets verksamhet, hvarur vi anföra föl¬ 
jande: 

«De, der i den sencre Tid i Danmark have syslet med 
Udgivelsen og Bearbeidelsen af nordiske Oldskrifter, have 
lagt altfor megen Ya»gt paa hiin igninden tilfaildige Om- 
staendighed, at Danmark nu for Tiden er Samlingernes 
Hovedsaide, og ere derved forfaldne i en Illusion med 
Ilensyn til deres Vigtighcd och Retydning for dctte Land. 
Illusionen bestaacr deri, at de have anseet denne Litera- 
tur som national for Danmark, hvad den ifölge sin Na¬ 
tur og Folkeforholdene iimuligt kan vscre; en Paastand, 
hvilken vi troe at finde bestyrket i den Kjendsgjerning, 
at den, trods alt hvad der gjöres for dens Udbredelse, 
hos Mässen af det danske Folk kun har vundet faa eller 
ingen Sympathier; de have behandlet Oldskrifterne som 
fortrinsviis danske, eller, naar det kommer höit, isländske 
Nationalskrifter, men synes ikke tillbörligen at have haft 
do to öfrige Brödrefolks Interesser for Oie, uagtet dog 
neppe Nogen vil negte, hvad ovenfor er antydet, at det 
blandt alle de tre nordiske Nationer er den norske, der 
maa ansees for den, hvem Sagaliteraturen, saavel med 
Hensyn til Sprog, som til Indhold og de derrned for- 
hundrie Minder, nscrmest lilhörer. Vi synes, med andre 
Ord, isaer i det kongelige nordiske OIdskriftselskabs Virk- 
somhed at spore en nogot eensidig dansk Exciusivitet, af 
det Slags, der ei ret vcl kan bestaae rned fiildkommen 
historisk Liberalitet, og som isterdeleshed i denne Tid, 
hvor den nordiske Aand striTher mod sin Frelse og Gjen- 
iöclriing, ikke synes at vaere paa siii Plads. Det er ei vor 
Ilensigt, her paa nogen Maade at ville forkleine liiint hse- 
(leriige Samfunds mangeaarige, iitracttclige, fortjenstfnlde 
^’irksomhed. Vi erkjendc, at det i Ordets egcntligste 
Forstand kan siges at have kaldet den oldnorske Litera- 
tur til Live og gjort don til Almeenhedcns Ficndom. Men 
denne vor Pietet for Samfundet selv gjör det og dcsto- 
inere magtpaaliggende at iidtale vor Förmening om en¬ 
kelte Misligheder ved dots Praestationcr — I^Iisligheder, 
der vilde have vierct forehyggede, hvis man havde givet 
dcts Virksoinhed en mcrc nordisk (eller om man vil skan¬ 
dinavisk) Charakter, og ikke i dcts Organisation sat sig 
pfia et altfor ecnsidigt dansk Standpunkt. Ileri troe vi 
ihke at havo udtalt nogon ubcskedcn Fordring, thi saa- 
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vidt os bokjcndt, taeller OldsKriltsoiskahot ikke faa Med- 
lemriier i Norge og Sverige, og iangt llero vilde det sik- 
kert havo faaet i de forenedo Kiger, hvis hiiu iixclusivi¬ 
tet ikke havde vairet iveien.» . . . 

Denna ensidighet finner Mnncli framfor allt i sällska¬ 
pets prestationer i den egentliga historiografien och hi¬ 
storieforskningen. Han yttrar derom; 

«Der aabenbarer sig nemiig kjendeligt en Tendents til, 
ei alcne at fremstille Oldtidens Begivenheder, forneinmeiig 
Nordboernes Opdagelsesreiser, saaledes, som om de Dan¬ 
ske deri togeDeel, som Nordrn3e:idcno, men 
endog, tildeels ved ■—■ vi ville ikke egentlig sige Fordöl- 
gelser, men Tvetydiglieter og paa Skruer satte Udtryk at 
lade de Danske spille Ilovedrollen i alle disse Foretagen- 
der. Man ansee det ikke for utidigt eller smaaligt, at vi 
her fremssette en Protest mod slig Fremgangsmaade. Sia- 
Jaenge mau ei har naaet den Grad af absolut Kadikaiisme, 
at man anseer det ligegyldigt for en Nation, hvad enten 
den besidder nogen llistorie eller ei, saalscnge kan man 
ei kalde det smaalig Forfjengeligbed, naar den freder om 
sine historiske Minder, og vindicercr sig dem mod enhver 
fremmed Anmasselse. Man iiörer det ofte beklage som 
en Uiykke for Nordamerikas forenede Stater, at de endnu 
ingen Flistorie besidde. At en Nations yngre Generatio¬ 
ner i Mindet om Forfaedres Stordaad har don kraftigste 
Spore til stadig Frernadskriden, er altfor aahenbart til at 
kunne kaldes et tomt Hjaernespind. Ingen Eiendomsret 
bör derfor mollem Nationerne indbyrdes mere rospeeteres, 
end den, enhver Nation har til sine historiske Minder. 
At berÖve en Nation disse, er na3sten ligesa.i uretfaerdigt 
som at beruve den et Stykke af dens Territorium. Og 
dobbelt uretfaerdig er en saadan BerÖvelse, naar den rarn- 
nier en Nation, som den norske, der har saa faa Minder, 
at den ikke vel kan taale at miste et eneste nok saa ube- 
tydeligt, endsige de bedste, den eier; og allermindst burde 
en saadan Beruvelse udgaae fra Danmark, der dog i dette 
Stykke idetmindste er i Norges Gjeeld; thi ligesom det 
engelske Folk ved Kalenderforandringen sagde «give us 
our eleven days», kan Norge sige til Danmark «giv mig 
mine firehundrede Aaarl» Vi vo ve snameget dristigere at 
udtale denne Protest, som vi vide, at vi her endog have 
enhver fördomsfri Dansk paa vor Side. Mistcenkelighed 
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og smaalig Nationnlstrid mcllcirn Folkcne iiiire ikke laenger 
tii Dagsordenon, og den förste liiinianitots-, ja llÖlligliods- 
IMigt, den ono Nation skyldor den anden, or en ligefrein 
og oprigtig Erkjendelse af dens historiske Eiendoin, lige- 
sotn og et fuldstaendigt OpgjÖr i saa Henseende endog er 
nödvendigt, for at enhver Nation kan laere at kjende sig 
selv og blivo sig sin Kaldeise bovidst. Ligosoin det nu 
vilde vaere en Aniiiasselso af os Norske at tillaogge vore 
Forfaedro den forneniste V^irksoinliod eller endog blot et 
Iiaivt eller Trediedoels Faellesskab i de store Krigstog mod 
England, der lodede tiil Coionisationen af Nortlumiberland 
og Erobringen af England, bvilke maerkelige Forctagen- 
der ganske og aldeles i Hovodsagen ere at bctragte som 
udgangne fra Danmark og tilhörende den danske Nation, 
saaledes fordre og vi Norske mod ligesaastor, om ikke 
ined större Ret, at Islands Opdagelse og Bebyggelse, lige- 
Icdes Grönlands og Viinlands Colonisation betragtes som 
umicldelbare eller middelbare norske Foretagender. Det 
er denne Rot, man i de Skrifter, vi her Iiave for os, vil 
beröve os eller snarere escamotere fra os. Og behöve de 
Danske dette? Traenger man til flere og mere gliinrende 
historiske Miiuler, end dem, der knytte sig til Naviie som 
Ragnar, Gorm, Svein Tjugeskegg, Knut den Mjcgtige, Erik 
Eiegod, Knut Lavard, Valdoinarcrne, Margrete og Chri¬ 
stian den Fjerde? 

Vi skul!e hcr korteligen opregne og sammenstille de 
Yttringer eller Deductioner, i bvilke en saadnn Tendents, 
som den af os paaankede, iiiniskjendeligen aabenbarer sig. 
De fiirnemsto Corpora delicti i dette Stykke ere Inlednin¬ 
gen til Grönlands Mindesmaerker, Fortalen til Landnams- 
bogen og Menioirerne, men forresten finder man Spor af 
liiin Tendents paa rnange fiere Steder.... 

Man kundo srnile herad, bvis deslige Attontater kun 
indskraenkede sig til danske Skrifter, thi imod disse kunne 
vi dog altid tage til Gjenmacle, men Ättentaterne bli ve 
odiöse, naar de udstraekkes til Skrifter, udgivne for Ud- 
landet, og dette er Tilfaeldet med Antiquitates Americanaj, 
og efter hvad vi have iiört sige (thi Bogen liar det hid- 
til vaeret os nmiiligt at faae fat paa) i endnu höiere Grad 
med ccMémoires de la societé royale des antiquaires du 
Nord»; thi Udlaendingen (som Marmier og Consorter) slu- 
ger naturiigviis den hele lösc Snak om Skandinaver o.s. v., 



og fanor noppe nogon Anelsc om, at allo iiine Foretagen- 
(ler skyldes den norske Nationalitet, at Grönlands Opda- 
ger var cn fÖd Nordinand, og Viinlands Opdager en SÖn 
af denne. Vi troe saaledes luldkommen at kunne forsvare 
vor ovenfor frernsatte Sigtelse, at Udgivorne af liine Skrif¬ 
ter have villet eseainotere fra os TFren for Opdagelsen af 
Island 0. s. v., men vi tilföie og, at Norge ikke iaonger 
i denne llenseende er saa försvarslöst, soin for nogie Aar 
siden, og at norske Videnskapsmaind sikkert baade ville 
og kunne finde Anledning til, ogsaa for Udlandet at frem- 
ssette sine Reclamationer, for Iivilke man nu vel mere end 
forhen tör vente at finde en gunstig Stemning, baade fordi 
Norges politiske Selvstaendighed er anerkjondt i Europa, 
og fordi udenlandske Leerde synes at have mserket Uraad 
med llensyn til den danske Ecnsidiglied i Oldforsknin- 
gen *).... 

Da vi her ikke have indladt os paa at levcre nogen 
fnldstaindig Recension, men blot enkelte Bema?rkninger, 
kunne vi ikke gjcnnemgaae alt, hvad Selskabet har prze- 
steret, Stykke for Stykke, men holde os blot til do mest 
iÖinefaldende Punkter. Det ligger i Sägens Natur, at vort 
nservairende Skrift mest gaaer ud pa Reclamationer. Saa- 
iedes ville vi nu godtgjöre vor ovenfor frernsatte Paa- 
stand, «at de norske diplomatariske Säger, saalajnge de 
forvares i Danmark, maae kaldcs döde Skatte.n Thi an- 
derledes kunne de ei benaevnes, naar danske Videnskabs- 
maend, der daglig kunne have Adgang til dem, ei alene 
undlade at benytte dem, men endog, som det synes, igno- 

Sce f. Ex. clcn Ia2i'de Kcnibles Ytfringcr i lians inliolds- 
rige Ariiniiiiniig, (livilkcii vi nc«lenfor iiöjerc komme til at hc- 
riire) ”on anglosaxon runes”, i 28de Bind af Archrcologia Bri- 

tannica, Iivor Ankeii vel er rettet inod ”sliandinaviske Oldfor- 
skere” i Alinindelighed, og arignaer en anden Materie end den 
IitMOinbandlede, men dog ogsaa iiieget vel lader sig anvende paa 

denne, ligesoin den paa Grund af Onistjendigbederiie ikke kan 

traftlfe norske Ilistorikcre, bvis faa Skrifter iieppe kunne bave 
vaeret Kemlile bekjeiidte, og neppe heller svenske, nicn alltsaa 
foriicmniclig de danske. ’’For many of the industriuus and 

Icnrncd antiquaries of Scandinavia 1 entertain the bighest re- 
spect, and sliall be stili inore ready to express it, nhen 1 tiiid 
that tbcy givc up tlicir iiarrow and ludicrous maiiner of inter- 

preling tradition for a wider and more gencrous rceoguition of 
its profouiid mcaiiiiig.” 



rero deres Tilvaercise, hvor dog deros Benyttelse ei alene 
var gavniig, men endog uorngcengelig nödvendig ved de 
antiqvariske Arbeider, de samme Msend have fore; og naar 
disse, ved at benytte dem, havde kunnet undgaae at be- 
gaae grove Foil, der nu vanzire deres Arbcider. Der fin- 
des nemlig intet Spor til, at Petersen ved Udarbeidelsen 
af sit geographiske Register i 12:te B. -af OIdnordiske Sa¬ 
gaer har benyttet, eller endog kjendt de to i den arna- 
magnajanske Samling forvarode norske Jordeböger over 
det bergenske og osloiske Kirkegods i 14:de og 15:de 
Aarhundrede, samt de mange andre i geographisk Hen- 
seende oplysende Diplomer sammesteds. Vi kunne anföre 
Beviser. Pag. 41 findes en Undersögelse om Beliggenhe- 
den af Aumitrd eller ^amordy hvor Sigurd Jorsalafarers 
Frille Borghild boede. P. er ei kommen til andet Resul¬ 
tat end at Stedet maa have ligget mellem Kongehelle og 
Sarpsborg, ja han troer at «Da!», Navnet paa hendes Fa¬ 
ders Gaard, kan betegne det svenske Dalsland. Men i 
«den röde Bog» fol. 118 naevnes to Gaarde i Districtet 
Aamord, Borgar og Lajartid^ de nuvaerende Borge og 
Laveröd, der tilligemed Dal eller store Dal ligge i Borge 
Kirkesogn, der indbefatter Sträckningen strax sondenfor 
Sarpsborg paa den anden Side af Glommcn indtil Thors- 
nes; her har man saaledes Aamord bestemt. S. 354 an¬ 
tager P. at det Solanger, der nsevnes i Sverrers Saga S. 
272, er SylVmg ved Sydsiden af Tyrifjorden, uanseet hvad 
der forteelles, at Sverrer om Aftenen red fra Akershage 
(hvor Ghristiania nu staaer) til Solanger, belurede den der 
församlade Bondehaer, og kom endda i betids for Dagens 
Anbrud tilbage til Akershagen; thi dette var dog aaben- 
bar en Umulighed, naar han ei havde MilestÖvler, da Syl- 
ling, som bekjendt, ligger noget Isengere borte end Svang¬ 
stranden, til hvilken der fra Ghristiania er over fire Mile, 
en Strsekning, man selv nu paa den banede Landevei 
skulde have ondt ved at tilbageitegge to Gange endog i 
en Vinternät, endsige i hine Dage, da ingen Landevei exi- 
sterede, og med en eneste Hest. Denne uheldige Feilta- 
gelse vilde P. kunne have iindgaaet ved at slaae op i den 
röde Bog fol. S7, hvor man seer, at Sylling i gamle Dage 
kaldes SylUngar^ og Kirken SylUagadals kirkja. S. 250 
og 252 fremsaettes Gisninger om Beliggenheden af det ved 
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Oprognelsen af Ormen Langes Bemanding forekommende 
Mardelög (Mardarldg) eller NjardarlÖg; der tales om 
Merdö ved Arendal o. a. d., men al Gjetning kunde liave 
vaeret sparefc ved et Eftersyn i Munkeliv Klosters Jorde- 
bog, Additamenta 99 qv. paa Universitetsbibliotheket i 
Kjöbenhavn, hvor der med tydelige Ord staaer niar- 

darlaughy) (og tilfÖiet med en senere Haand «sunnen 
Lauffsundet» d. e. Logsund meilem Tysnacsöen og Fast¬ 
landet) Avhahke, (Mrip7ii m. m. Da Gaardene Aarbakke 
og Gripne ligge paa Tysnsesöen i Söndhordeland, have vi 
lier altsaa det rctte Njardarlag o: Guden Njörds Lag el¬ 
ler Distrikt, og Mardarlög er aabenbart kun en feilagtig 
Laesemaade. Navnet förekommer ogsaa, men forvansket 
til Jat^davlag, i Munkeliv Klosters Brevbog (Additamenta 
No. 98 qv.) Pag. 171 og 176, og derfor finder man endnu 
paa Karter fra Begyndeisen af forrige Aarhundrede Tys- 
nsesÖen betegnet JarlÖe (o: Jarlaug, Jardarlaug, Njardar¬ 
lag). Flere Exempler vilde det her vaere overllddigt at 
anfÖre; vi troe hcr tilfulde at have godtgjort Rigtiglieden 
af Benaevnelsen «dÖde Skatte» om saa herlige Hjselpe- 
midler, der henligge paa Steder, hvor man enten ikke vil 
eller ikke kan benytte dem. 

l Förbindelse hermed kunne vi heller ikke lade ube- 
maerket,, med hvilken nian kunde fristes til at sige Af- 
fectation alle de vigtige geographiske Oplysninger, der fm- 
des paa forskjellige Steder i aSamll. til det norske Folks 
Sprogs Historie», eller rettere hele Yacrket selv, af P, er 
ignoreret. Skuldc denne Ignoreren V2cre överlagt, fordi 
der paa enkelte Steder i hiint Skrift findes Udfald mod 
Danmark, der kunne kaldes odicise, maa man biot smile 
ad en saadan patriotisk og najsten fanatisk Ömfindtlighed, 
der negter sig selv Adgangen til nyttige og nödvendige 
Oplysninger. 

Ved de i Grönl. hist. Mindesmserker 5:die B. med- 
deelte Diplomer maae vi gjöre et Par Bemserkninger. En 
heel Deel af disse ero ineddeeite efter Bindet E af de bar- 
tholinianske Haandskrifter, hvilket Bind er en ved Arne 
Magnusson selv tagen Afskrift af en nu ikke leenger exi- 
sterende Copibog for Capitlet eller Bispestolen i Bergen. 
Men denne Afskrift er hverken fuldstsendig eller ganske 
nöiagtig. Det förste kan sluttes deraf, at blandt de saa- 
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kaldtc Apographa Arnamagnaeana, der forvares paa Kjö- 
benhavns Universitetsbibliothek, findes langt flere Breve 
fra hiin Copibog, end i nysnsevnte Bind E, og det andet 
fremgnaer af Arne Magnussons egen Yttring om en anden 
af bans for Bartholin tagne Afskrifter paa en Seddel i 
Munkelivsbogen (Addit. 99), hvor han erklaerer sin tidli- 
gere Afskrift af denne i Bartholiniana for mindre accurat, 
baado som Hastvserks- og Ungdoms-Arbeide (flttr hefir 
nockrum hlut p\i ollaä^, lingddmr aä’ nockru); desuden 
kan det skjönnes ved at sammenligne Afskrifterne i Bin- 
det E med dem i Apographa, der öiensynligen med den 
mest skrupulöse Nöiagtighed have fulgt Originalen, lige 
indtil Forkortningerne. Det vilde derfor have vaeret ön- 
skeligt for Orthographiens Skyld, om Apographa, og ikke 
Bartholiniana, vare Jagte til Grund for Udgaverne, ei at 
tale om, at man blandt hine maaske vilde have fundet 
noget rnere. Som feilagtige Abbreviatur-Oplösninger i 
Bartholiniana kunne vi navnligen udiiaeve de hyppigt fore- 
kommende Endelser paa «ur», s. Erlendur, Öyvindur, 
ydur 0. fl. Disse Endelser briigtes aldrig i Norge, men 
oftest blot ccr» eller er, og i Apographa skrives altid För¬ 
kortningen r’, f. Ex. ydr’, der ei kan opiöses anderledes 
end «yder«, Olafur’, oplöst Olafuer, o. s. v. — Hvad 
Anmerkningen om K. Erik Magnussons Dödsdag S. 98 on- 
gaacr, da maae vi gjöre opmajrksom paa, at der om denne 
ei kan herske nogcn Tvivl, da tvende Breve, der findes 
i ovennaevnte Bind E, det ene af 12:te Apr. 1506 (Pag. 
80) og det andet af 20:de Sept. 132-4 (S. 81) indeholde 
formeligt Vidnesbyrd om en testamentarisk Disposition, 
K. Erik foretog paa sin Sotteseng «drottensdaghen nassta 
aiftir Sffiliuvokudagh aeftir mat er virdulegar herra Eirikr 
kr. andadest manadagen nesta seftir;» denne Mandag kan 
blot vaire den 13:de Juli. Naar Biskop Arne i Brevet si- 
ger at han döde atvaiim nattom eftir Seelinvoku», da 
grunder dette sig vist paa en af ham begaaet Feil i at 
oversaette en sandsynligviis paa Latin nedskrevet nekrolo- 
gisk Notits, der orntrent maa have lydet saaledes: ccobiit 
feria secunda (o: Mandag) post festum Sanctorum in Se- 
liu.)) Feiltagelsen var taenkelig, da Brevet cr skrevct 9 
Aar efter Kongens Död. Naar der forresten i Anmerk¬ 
ningen skjelnes meilein Scljumannamessa og Seljumanna- 
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vaka, saaledes at dette sidste skal betyde Vigilia elier 
Dagen forud, da kunne vi paa det Bestemteste forsikre, 
at i norske Dipiomer ingen saadan Distinction finder Sted- 
Det vaere nu Misbrug eller ei, men vist er det, att i de 
fiere tusinde Dipiomer, hvor Ordet våka i Förbindelse 
med en Festdags Navn förekommer, menes altid Festda¬ 
gen selv, og Dagen forud betegnes enten med ... messo 
JEptan eller ... våku aeptan. 

S. 142—14S rneddeles og forklares et af Erkebiskop 
Askell i Nidaros og Biskop Berthold af Garde udstedt Af- 
ladsbrev til UnderstÖttelse for Svartalands eller Svortn^ 

lands Kirke, dateret 29 Aug. 1408 paa sel ve Stedet, der 
kaldes «nostrjE dioecesis.» Heraf, troer Udgiveren, maa 
man wnaermest antage, at denne Kirke laae paa Grön¬ 
land», og uagtet han vistnok erkjender at en Kirke af 
dette Navn laae paa Langöen i Vesteraalen i Norge, samt 
at det ei er rimeligt, at Throndhjems Erkebisp er reist i 
egen Person til Grönland, tor han dog ikke ganske «mod- 
sige Miiligheden af at Erkebiskop Askell virkelig kan vaere 
kommen derover», ligesom han dva^Ier ved den i Diplo¬ 
met indeholdte Betingelse af een eller llere religiöse Om- 
gange omkring Kirkegaarden med visse christelige Bön- 
ner for de her begravede Afdöde, i det han erindrer om 
«den store Kraft, som man tillagde slige Bönners Frein- 
sigelse i det gamle Grönland.» Men sagen er let at finde 
ud af, naar man ei lader Phantasien altformeget raade. 
Kirken er ingen anden end Sortlands Kirke i Vesteraalen, 
der af Erkebispen, som Brevets egentlige Udsteder, er 
kaldet nostrae dioecesis. At Berthold var med at udstede 
Ophjaelpelsesbrevel for en hans Stift uvedkommende Kirke, 
er ikke i mindste Maade besynderligt, da man har mange 
Exempler paa at Biskopper af forskjellige Stifter have sögt 
at ophjaelpe een og samme ofte dem uvedkommende Kirke, 
naar nogen sairdeles Calamitet var overgaaet den. Man 
efterse f. E. Thorkelins Diplomatarium Vol. II, og man 
til finde, hvoriedes Ildebranden i Stavanger 1272 gav An¬ 
ledning til at Erkebiskop Jon i Nidaros 1275, Biskop Pe¬ 
ter paa Orkn-Oerne 1278, Biskop Andres i Oslo 1278, 
Biskop Tiiorfinn i Harnrner 1280, Biskop Jörund i Ho- 
lum s. Aar, Dag och Sted, Biskop Arne i Skaalholt s. 
Aar, Biskop Brynjolf i Skara 1286, hver for sig udstedte 
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omtrent ligelydende, og med hiint af 1408 i Hovedsagen 
samstemmende Afladsbrev. Saadanne Breve bleve, som 
man seer, isaer givne, naar flere Biskopper vare forsam- 
lede til Concilium; dette just var Tilfseldet 1280 ved Mid- 
sonimers Tid, da, som det af Brevet hos Thorkelin S. 
92 om K. Eriks Kroningsed kan sees, Erkebiskop Jon 
tilligemed Bisperne Andres af Oslo, Jörund af Holum, 
Erlend af Foeröerne, Arne af Skaaiholt, Arne af Stavan¬ 
ger, Narve af Bergen og Thorfinn af Hammer (samt maa- 
skee Markus af Syderöerne, see Bisp Arnes Saga S. 42) 
vare tilstede i Bergen, og rimeligviis har enhver af disse 
udstedt et saadant Brev, som de för omtalte. 

Laeseren vil saavel af nys anförte Exempel, som an¬ 
dre ovenfor berörte af samme Slags, kunne danne sig en 
Forestilling om den Raskhed, hvormed de laerde Msend, 
hvis Prestationer vi her dröfte, gaae tilvaerks i deres hi- 
storiske Deductioner og Combinationer, og hvorledes de, 
som det synes, utilbörligen tage Phantasien til Hjaelp, 
naar det gjaclder om at faae beviist eller idetmindste sand- 
sy*^l’gc:j‘^rt det Resultat, til hvilket de fra Begyndeisen af 
sigtede, iscer naar patriotiske Hensyn ere med i Spillet. 
Men alle disse Exempler ere dog Ubetydeligheder i Sara- 
menligning med det, vi nu skulle frerndrage, ikke for at 
saare en Mand, der uiinodsigeligen niaa kaldes Nordens 
la^rdeste og ypperste OIdforsker, og for hvem vi naere 
den dybeste Veneration, men ene og alene for end tyde- 
ligere at overbevise Publieum om Upaalidelighedcn af de 
fra den Fraetion af danske tJistoriegranskere, iivortil Old- 
skriftsselskabets Hoveder höre, udgaaende OIdforskninger, 
og saaledes at va^ke en gruntluj orj vnrlg 3J{stiUid til 

liine eensidifje l^orskningers llesuHater. Vi henlede her 
Loeserens Opmaerksomhed paa F. Magnusens Afhandling i 
Annalernes förste Bind S. 245—557 «om Obelisken i 

IXuthwelL og de nngelsaxiske Bnner.y> Denne Obelisk, 
eller rettere Steenkors med Billeder og Indskrifter, saa¬ 
vel i Runer, sorn latinske Bogstaver, stod en Tid lang i 
Kirken i Ruthwell i Dumfrieshire i Skotland, men blev 
1642 itnslagen af fanatiske Piiritanere, og Stykkerne laae 
i lang Tid Iiensla^ngte ved Kirken, indtil Presten Dr. Dun- 
can i 1802 samlede dem, forsaavidt de endnu vare at 
Onde, og lod dem atter sammCMilöte. Imidlertid havde 
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dog allerede Hickes i sin Thesaurus (1702) og Gordon i 
sit Itinerarium septentrionale (1722) meddeelt kobberstukne 
Afbildninger af Runeindskrifternc paa den överste I)eel, 
af hvilken dog Topstykket dengang endnu icke var op- 
gravet; dette saae Pennant i 1772, og bemaerkede, afc 
paa hver Side deraf var indhugget en Örn samt Bogsta- 
ver, der iignede de andre; Duncan har siden leveret fuld- 
staindig AfbiJdning af Monumentet, men denne Afbildning 
fremviser ingen Antydning til Indskrift paa Topstykket, 
Et Attentat paa at ia3se Runeindskrifterne har den som 
Bladredacteur bekjendte Repp gjort (Archacologia Scotica 
IV, 527, 1852) men saa iilieldigt, endog fra Indholdets 
Side, at det ei fortjener nogen nacrmere Omtale. Endelig 
har Magnusen i naervacrende Afhandling l.TSt den, og med 
et Apparat af Lzerdom, der graindser til det utrolige, op- 
naaet et ikke mindre iitroiigt Resultat. Han har herved 
haft viesentlig Hja:Ip af en kobberstukken Afbildning, han 
i sin Tid har faaet af 'Fliorkelin, der igjen paastod at 
have erholdt den i Storbritannien, uden nuiere at erindre 
hvor og af hvem; «Kobberet», siger Magnusen, «synes 
at vaire c. 150 Aar gammelt, og er maaske endnu scldre» 
(altsaa celdre end baade Ilickes’s og Gordon’s). Her fin- 
des (besynderligt nok) Topstykket afbildet med fuldstaen- 
dig Inscription, og han faaer saaledes dechiffreret en Ind¬ 
skrift, der er forfattet i et assercgent Sprog, saa at vi 
nu neppe kjende dens Mage.w Dette sajregne Sprog kunde 
man kalde det northumberlandske, i hvilket aOrdene med 
nogen dialectisk Förändring lade sig Iienföre till det old- 
nordiske eller gamle skandinaviske Sprog», men dog har 
en stacrk Farvning af tydske Mundarter, isaer naturligviis 
det angelsaxiske. Dette passer overmaade vel til Sagaer- 
nes Eeretningcr om Sproget i Northumberland, og M. 
meddeler endog efter Data, hentede fra Indskriften selv, 
Elementer til dette Sprogs Formlsere (291—96) ligesom 
han og i en vidtlöftig Deduction (S. 298—557) ikke alene 
yderligere beviser Rigtiglieden af sin Hypothese oin Spro¬ 
get, men godtgjör, hvilke Medlemmer af de angelsaxiske 
Kongefamilier Indskriften omtaler, supplerer endog der- 
med de i Chronicon saxonicum anfiirtc Stamtavler og hi¬ 
storiska Beretningerj og leverer endelig selv en paa denne 
Maado forbedrct og udvidet Stamtavle. Indskriften, der 



71 

endydermere er affattet i en «^ammel saxisk-nordisk» 
Versart, laeses da saaledes: 

OlFa Vodo klioumed 

lung Isgo gcrc 

icr ilen 

acr iing 

kliifun AsLlof 

ord bolda ic ludarsta bism: 

Ör[inlt]e ung 

bet men bool god 

ic [v]id bodi 

bist imili 

|!)a bi iio 

bold ol mcUti 

gev 0 c valde 

on balbu gist 

ib a nind 

ib fore men 

In Erincrj^edj 

ver bu III 

Krist vas on mij^s 

ir elun givun 

dad al egdun bio 

bina aimvö 

rigia gistod 

dun bim — 

Radi bve[3 

rap er fusa 

atr ran 

yv a mulf) 

vil atil 

a nu mic 

t)ötat bii 

sa ib US mi son 

b va gin rodba.' 

[Jeg] OlFas Vodas [Odins] Slasgt 

överdrager Esba^s Efterbommer! 

eder Eiendommen, 

Ager, Eng, 

give vi Aslof! 

Heltes Ord berefter jeg melder; 

”Erib uiig [bun] loved 

Smybber, Ilovedgaardc,’’ 

Jeg mig til [Bryllitps] Gildct 

imidlertid bereder. 

”JVu liiii modtog’*, 

det alt Godseieren sagde, 

”Gaven, og [for] Gjester 

2 Hallen stedse raade!’’ 

Jeg bar 3Iod, 

jeg bringer Riiige. 

Hine trende Gaarde 

Erinbred besidder. 

Gbrist var midt iblnndt 

De Egtefolk som gave 

AIlc alt hvad de cicd, 

I gjested bine 

rige Kviiidcrs Hjein, 

diiunrig Bolig — 

Eiibver gire, 

gjerne det jeg raader, 

Ran tilbage, 

mens paa Jord Lan lever. 

Vel nu AUdlingcii 

cier mig 

denne Rolig. — 

Os jeg saae, min Sön! 

igjen for alt [ber] raadc! 
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Noget mystisk — det kan man ei naegte — klinger 
mi vistnok dette garnle ccsaxisk-nordiske» Digt, men — 
det gaaer dog altid ned. De af den thorkelinske Afbild- 
ning for Dagen bragte Stykker ere de vigtige Linier «Ofla 
Voda khonmedj) og wln Erincr(ed) ver bu III» (dette sid- 
ste dog med latinske Undalbogstaver). M. gjennemgaaer 
nu OlTas’ Historie; han skal vacre en Broder af Kong 
Osviu i Bernicien, og hans Vasall i Ruthwell-Egnen, samt 
föd c. 615; Aslof eller Oslava er hans Datter, og dennes 
Brudgora, Mag hgo^ o: Eska^s SÖn eller iEtling, er den 
kentiske Kongesön Ermenred, der i Florentius fra Wor- 
cester omtales som gift med en Oslava, og af M. ansees 
identisk med Monumentets Ör (inc) . . . og Erincr . .. 
OfTas Hustru maa «sandsynligviis vaere död för Monumen¬ 
tets Opreisning, c. 650», og «har mulig vacret Datter af 
en pietisk Fyrste.» 

Imidiertid har nu ogsaa den laBrde Ivemble, maaskee 
den Mand, der for Tiden besidder de grundigske Kund- 
skaber i Angelsaxisk, forklaret Indskriften i sin oven- 
nacvnte Afhandling «on Anglo-Saxon Runes» i Archaeolo- 
gia Britannica, hvor tillige Afbildninger fuldstscndigt med- 
deles. Han giver en nöiagtigere Beskrivelse, hvoraf det 
opiyses, at Bredsiderne af Monumentet ere forsynede med 
hibelske Afbildninger og Inscriptioner paa Latin*), og at 
Huneinscriptionerne som Omskrift paa fantastiske Arabe¬ 
sker med Fuglefigurer, findes paa fremstaaende Kanter 
om de smallere Sider. Han oplyser derhos (Pag. 571) 
«at Thorkelin med den foregivne läOaarige Afbildning 
maa have spillet baade sig selv og M. et Puds, eftersom 
ingen i Storbritannien bar hört om noeen saadan; at det 
var uniuligt at nogen saa fuldstcendig Tegning kunde have 
vseret gjort paa en Tid, da Halvparten af Monumentet 
endnu laa nedgravet, og endelig at de Topstykker, hvor 
Ordene «Ofla Vodo khonmed» og «in Erinnr. ver bu III» 
skulle staae, gldeles ingen Spor frenivise af saadanne 

Neiulig Cliristi Salvelse ved Maria Mngdalcna, med Om- 
skrift ”attulit alabastrum ungenli et slans retroseciis pedes eius 
lacrimis coepit rigare pedes eius et capillis capitis sui terge- 
bat”; samt Cbristi Forldarcise med Oinskrift ”Ihs Xps iudex 
f«quitntis serto salvatorein mundi bcstisc et dracones cognove- 
xuiit indi . . , 
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Charakterer» *).J Ligeledes bemaerker han, att Bogsta- 
verne I) (eller M) ^GlSGyE (M:ign. mag Isgo) staae 
överst til höire paa Langs, aldeles adskiite fra den övrige 
J)eel af Indskriften, og saaledes neppe have nogen Sam- 
menliaing dermed, isacr da det er et Spörgsmaal om de 
ere indhuggode samtidigt med de Övrige; fremdeles, at 
Bogstaverne GERE, der hos M. sa‘ttes foran den venstre 
Runeindskrift, staae paa et Tverbaand, ikke til Venstre, 
som M. anförer, men til Höire, umiddelbar over höire 
Runeindskrift, som hvis Regyndelse den efter alle Regler 
maa ansees, og at det samme maa antages at vsere Til- 
heidet med den tilsvarende Tverindskrift paa den anden 
Side; CRIST V^ESON; noget, som og Coiitexten tilfulde 
opiyser (og sorn bestyrkes af Analogien fra den latinske 
Indskrift). Vi ville nu lade Kemble selv tale. Efteråt 
have bcklaget, at ingen engelsk eller tydsk Antiqvar har 
forsögt sig paa at udtyde Indskriften, sigor han- Allige- 
vel have to lacrde Isla>ndere (Repp og M.) med megen 
«valour», om just ikke megen <f diseretion» fremstaaet 
forat gjöre Skam af baade England og Tydskland, og ka¬ 
stet Flandsken til Englands vanslaegtcde Oldforskere. — 
Repp siger, att Indskriften angaaer en Gave af en Döbe- 
font, hvilken han kalder Christbason *), og noget Kvarg 
og Jordegods i ^shlajardnl^ et Sted, der aldrig existe- 
rede, efter Anmodning af Munkene eller Facdrene i Ther- 

fnse, et Kloster, aldrig noget Menneske har hört naivne. 
Finn M. gjör det endnu bedre, faaer Korset til at vaere 
et Docuinent om Ashiofs Egteskabscontraet, giver os Ca- 
pitel og Vers for Ashlof, med fuld Besked om hendes 
Födsel, Ilerkomst og Opdragelse, og opfylder 105 c<stu- 
pendous» Sider med at componere et Afsnit af Angel- 
saxernes ITistorie, noget, som jeg tör paastaae er mere 
end hvad den galeste DrÖrnmer endog i Danmark liidtil 

*) Vi Isunne ber tilföic, at for ^ct Tilficlcle, at Kogsla- 
verne 1NER1!\ . , . VERRVllI virbelig liave st.iact paa et af 
Topfitykbets Sider, niaatte det dog under enhver Omstaendigbed 
falde af sig selv, at man bclragtede dem som I>cle af den la¬ 
tinske Indskrift paa Rredsideine, og ei vilkaarligen biugte disse 
latinske Uneialbokstaver til al iidfYi<le Runeindskriftcii. De af 
ÄI. meddcelte Topstykke-Indskiiftcr staae desuden, cfler bans 

rget Sigende, paa ilredsidcrne. 

Rogstaveine CRIST ON. 
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har vovet at forsöge. Indcirklingerne skulle udentvivl 
vise, hvor skrupulös nöiagtig Oversoettelsen er, og ved 
deres Hjaelp synes den ogsaa at löbe i fuidt Fursprang, 
men uheldigvis er ikke et eneste Ord deraf at finde paa 
Stöttcn. Det er ellers maerkeligt, at baade Hopp og M. 
have laist Bogstaverne selv taalelig rigtigt, det er kun 
ved at afdele dem i Ord *) at deres gode Stjerne forlader 
dem. Dette kan kun hidröre fra deres danske forudfat- 

tede 3Ieninger og utilstraikkelige Kjendskab til Angel- 
saxisk og dette Sprogs nordlige Dialecter. Derfor amuse- 
rer Repp sig ved at röre Dansk og Angelsaxisk sammen 
— saaledes som det bedst passer til hans Ilistorie om 
ccChristbasonet», medons F. M. haever sine Vinger til en 
höiere Fiugt, og efteråt have inventeret en OlFa, Erin- 
cred og Eska, en Fortöelling og et Giftermaal, kröner 
Vffirket ved at inventere et nyt Sprog, hvori Indskriften 
skal vajre forfattet, og et Folk, der skal have talt Spro- 
get. Men Indskriften er simpelthen forfattet i de sced~ 
vanlige angelsaxiske Hnner, i den angelsaxiskc Dialect, 
der i det 8:de og 9:de Aarhundrede taltes i Northumber- 
land, og dens Fragmenter indeholde nogle faa J^^ers af 
et religiöst Digt^ der har Hensgn til de paa Hovedfel- 

terne fremstillede Scener, nemlig Fodvaskniugen og Ckri- 

sti Forklarelse.^^ Om Offa Vodo khonmed og Erincred 
er altsaa intet Spörgsmaal, ei heller om wmag isga.» 
Kembics Lacsemaade er saaledes denne: 

[mib] riknaj byiiingU 

iiifuiifcs hlafnrcl 

liselila ik ni darstae 

bismoerede uiigkct men 

ba £et ga3d[r]c 

ik Ln]i[) hffidi 

. . . mig. Den inaegtige Kongc, 

Himlens Herre Li^e.‘tven’s lordj 

boide LberÖre] ej jeg lurJe^ 

de TorLaanede os 

beggc tillsammen [togetber] 

jeg med Syndeskyld 

*) Det niaa bemserkes, at Rnnerne ikkc staae i cen Rad, 
pcrpendikulsere paa Randen, men i succcssivc efter binanden 
iolgende korte TTcrlinjer af tre eller fire Bogstaver, og uden 
Skillcruni. 

Man bemDeikc ber den forskjelligc Iiiddelning f. Ex, 
... kyning|k Iufun|£es blafjard ba:lda|ik ni darstcC bisin|scrcdc 
o. s. V. bvor de vertikale Streger antyde, brorledes M. kunde 
faac dette til at lyde: akr ing khifuii asblof ord bolda ik ni- 
darsta bisin Or . . . e o. s. v. 
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l>ist[e3me [d] besudlet- 

. . , gcredae 

kina gaina;lda3 

estig j^a be waldc 

an galgu gistiga 

modig fore men 

. . . fovberedfe 

sig, talte 

venlig, da lian vilde 

paa Galgen [Korset] opstige 

modig for [i Paasyn af] Maeiul 

mij^ strclum giwundaed* 

alegdnn bise Linse 
o 

limvcrignse 

gistoddun bim 

Aled Pidsbe saaret 

de lagde bam ned, 

paa Legcinet udmattet [limb-vreary] 5 

de stode bos bam 

-j* Krist waes on rodi 

bvvcprse j^er fusse 

fearran cwomu 

sep ^iloe ti lenum 

ib ^jct al biU 

.soe 

ib w[se]s mi[d] ga[l]gu 

£6 [. . .] rod . ba 

Kristus var paa Itorset; 

bvor lysteligeii 

fjajrnt fra bomnie 

^dlingcr til bam i Eltcndigbcdcn! 

Jeg det alt seer 

jeg var med Galgen 

Kemble godtgjör ved anförte Exempler fra Diplomer, 
at de Afvikelser fra det saedvanlige angelsaxiske Skrift- 
sprog, der findes i Fragmentet, netop ere cliarakteristiske 
for den northumberlandske Dialect. Han gjör forresten 
opmeerksom paa at dette, ligesom altÄndet, der er skre- 
vet paa Angelsaxisk, er ligesaa strengt rettet efter gram- 
matikalske Former, som livilketsomhelst Sted i en grsesk 
eller latinsk Klassiker, og a t man ei kan begaae nogen 
större linguistisk Feil end at lenipe norske (norse) For¬ 
mer paa det Angelsaxiske-, thi derved «er Thorkelin kom¬ 
men til at Ifcse urigtigt og overssette urigtigt saagodtsom 
hvert eneste Ord i Beovulfs-Kvadet», ccderved er Repp 
kommen til at styrte sig i sit latterlige Christ-bason, og 
F. M. til at S2ctte sin Forvovenbed ct varigt Moment i 
105 aeventyrlige Sider.» c<De apokryphiske Laesemaader, 

paa denne Maade ere komne for Dagen, og som 
gjerno ma vsere Dansk, Piktisk, eller livad i al Verdea 
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F. M. behager, undtagen Angelsaxisk, ere dog byggede 
pa StÖttens rene Angelsaxisk. I dette, sorn i meget an¬ 
del; desforuden, synes Onsket al have fremavlet Tanken.» 

Vi have her sat L?eseren istand til, selv at sammen- 
ligne begge Laesemaader og de for hver isser talende 
Griinde, Vi troe neppe at mere end denne Sammenstii- 
Jing behöves for at overbevise Enhver om at Kemble lier 
aabenbaar har Ret, og at den anden Fortolkning er et 
maerkeligt Beviis paa Phantasiens farlige Inflydelse paa 
OIdforskningen. Erindror man nu, at denne mislige Phan- 
tasierigdom isserdeleshed — hvad ogsaa Kemble synos at 
antyde — ikke er sjaelden hos danske Oldforskere, og at 
af disse igjen Oldskriftsclskabets Lzerde nsermest maae 
henregnes til de patriotisk-excinsive Ultraer, vil man neppe 
med synderlig Tillid dvaele ved andre, fra samme Kant 
ndgangne, historiske Forskninger—dercs Resultater Vcxre 
noksom plaiisible — naar det er öiensynligt, at Patrio¬ 
tismen eller rettere Exciusivismen har fastsat Resulta¬ 
tet som det Absolute, hvorefter Unclersöaelsen liar at 
lempe sig. 

Men idet vi her udtale os saa skarpt over denne Deel 
af OIdskriftselskabets Virksomlied, forsaavidt den angaaer 
den egentlige Oltid og ved ethnographiske eller lignende 
Undersögelser trarder i den exclusive Patriotismens Tje- 
neste, maa vi derimod give den en langt anden Lov, naar 
vi betragte den i en anden Retning, nemlig i UndersÖgel- 
ser vedkommende den egentlige danske Historie i den se- 
nere Deel af Middelalderen. Her maerker man strax, at 
Vedkommende ere paa deres rette Kylde, og her have 
de leveret udinserkede Arbelder, saavel i stats- og cultur- 
historisk, som i literser-historisk Hensecnde. Ilertil kunne 
vi og regne Magnussons Äfhandlinger vedkommende Is¬ 
lands specielle Historie og Statistik i den siidigere Mid- 
delalder. Rummet tillader os ikke hor udförligcn at re- 
ferere disse fortrinlige Arbeider, imod hvilke nnturligviis 
heller ikke nogen af vore Reclamationer kan vaere rettet; 
vi nöies kun med, korteligen at opregne de fornemste, 
som Schlegels Afhandling «om Graagaasen», F. Magnu- 
sens ccorn de Engelskes Handel paa Island i det 15:de 
Äarhundrede» o. s. v., Paludan-Milllors om K. Knut den 
Helliges R('li{|uior, Peterson orn de Danskes 'Poge til Wen- 



fion, Vctlel-Simonsens forskjollige Afhandlingcr om Borge 
og Borgruiner (isser om Hjortliolm og Gurre) og isasr Pe¬ 
tersons «om Ka3mpeviserne.» Fra enhver Sigtelse for ex- 
clusiv Patriotisme endog i Undersögelser af det kildneste 
Slags undtnge vi derhos specielt JVerlavffy thi denne Ve¬ 
terans ypperiige Arbeider udmacrke sig stedse ved den to¬ 
tale Fjaernelse af alle eensidige patriotiske Hensyn, ved 
Skarpsindighed og kritisk SkjÖnsombed og ved en dyb 
Laerdom. Han liar blandt de i Tidsskriftet og Annalerne 
optagne Afhandiinger leveret en mesterlig Undersögelse 
over Nordboernes Bekjendtskab med den pyrenaeiske Halvö. 
Han har dosnden leveret to andre sairdeles interessante 
literserhistoriske Arbeider, det ene om Ole AVorms For- 
tjencster af det nordiske Oldstudium, det andet om Arne 
Magnusson, hvis Biographi af Jon Olafsen han meddeler 
og forklarer. Her havde det vaeret önskeligt, om man 
S. 99, hvor x\rne Magnussons Adkoinster til Documen- 
terne omtales, have kjendt og kunnet meddele de oven- 
naivnte magnussönske Breve og Forskrifninger, der se- 
nere ere fundne i det christiansandske Bispearchiv *). — 

*) De ere: Arne Magnussons Beviis, ”at have inodtagetaf 
Torfasus 277 Pergamcntsbreve og 0 ski evne Lapper, tilhörcnde 
Stavangers Domkirbe’’, dat. liliavn 29 Oct. hans Brev 
til Biskop Stoud at' 6 Marts 1700, hvori hun atlscgger ctslags 
Bapport om Breveius Indliold, udbredei* sig teinmelig vidlöf- 
tigt over deres Unyttighed for Bispestolen men store historiske 
N ylte for liain, og beder om at maalte faae nogicflere, der ef¬ 
ter Sigende ciidiui skulde va^rc tilbage i Archivet, tilfuiende 
’’og skulde de saave! soin disse (hvilkc jeg boris successivis 
gjeniiemseer) uskadde tUhagcscndis'''hans Beviis til Biskop 
Stuud, dat. 2i5 Maj 1700, hvori han erkjeiider Laaiiet af 47 
Breve; hans Brev til Biskop Birchcrod af C:te April 1709, 
hvori han vidtlöftigcn undskyller sig, fordi Brevenc ei ere lil- 
bageleverede; han fortaeller at han med Biicherods Forlov og 
efter Aftale tog dem nicd sig til Island 1700 (her har Biskop¬ 
pen tilföiet i Margen: ”J\B. jeg gaf liam aldrig forlov at tage 
dem med sig iil Island'''’) ^ at han der pakkede dem ind i siiiaa 
iFsker og JEskerne igjca i Pakkister, af hvUke han ved Afrei- 
sen af Mangel paa Rum i Skibet niaatle efterlade nogle, der 
uheldigviis, som det ved Oppakningen i Itjöhenhavn viste sig, 
iietop vare de, hvori Brevscskerne laac, at det saaledes nu var 
ham uiimligt at levere dem tilbage; ”men”, heder det, ”for- 
aikkrer jeg Deres Iluiiervscrdighed mm AErc, og saafremt 
jeg fremdeles vil passerc som en honnet 3tand, baade for E. H, 
og ^ndrCf at de alle og ethvert skal rigtigen hlive igjenleve^ 
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En Virksoinhed, hvori Oldskriftselskabets LvTrde nnegte- 
ligen intage Forrangeu maaskee for hcle det övrige Eu¬ 
ropas Antiquarer, er Samlingen, BedÖmmelsen og Beskri- 

rcdcf o|y ifald jeg foiimleii döde, saa Laver jeg dog for la?ngc 

siden skrevct saa distincte uden paa de Convoiutcr, soin saiiiiiic 
B reve lijjgc indeni, at de iiödvendigeii hlive tilhagelcvereradc, 
og Stiftskisicn aldelcs udcn Shade; 'de övrige, som jeg Lavcr 

Los mig Ler i Byen, skal jeg efter D. n:’s Brevs Lydelse fra 
mig levere, förend jeg tager hcrfra til Island igjeii.-Vid^ 
stc jeg og at en half Snecs Pund ^derdttn hnnde vcere sna an- 
genem i Chrisiiansand som do Parc erc ihlandt her t Bgen, 
saa shulde jeg visseligen ihuhomnie at hetale ilermed Renten af 
disse gamle Rreve, naar jeg ad udaret kommer hjem igjen. (Iler 
Lar BircLerod i Margen tilloict: ”Jeg begierer intet udcn bref- 

Mciie.”) Bad jeg saa ligelcdes gjerne, at sal. Biskop Stouds 
Eftcrleverske maatte v£erc fri for disse Breres Krav, saasom 

tnine Qvitlcringer derfore forhinder mig til att svitre derlil, og 
jeg for det Övrige skal holde Sliftskisten skadeslös heriidi.^'* 
3Icd Brevene fölger en, som det synes af Arne M., ifölge et 
af Lam i Brevet af S700 givet Löfte, opsat Fortegncise over 
de Eiendomme og Ganrdc, som Brevene omLandlc, med disses 
Aarstal tilföiet. Af denne Liste kan deres Identitet med de 
nu under Titlen Stavangrensia Llandt Annngnaeana opbevarede 
ArcLivsager godtgjöres. — Vi Lave forresten af Itilder, Lvilkc 
Ti maac antage for sikkre, erfaret, at der fra norsk Side allc- 

rede er gjort Motion om de Ler omskrevne Breves Tilbagc- 
gxvelse, og at vedkommende Auetoriteter i Oanuiark ikke Lave 
viist sig utilböieligc til at erkjende Fordringens IletmjEssiglied. 
Imidlertid udgjöre disse Breve vistnok lam en ubetydelig Deel 

af, Lvad vi eiidnii kunne Lave Bet til at fordre ndlcverct ifulge 
Conventionen af 2 Sept, 1819 § 8 og Kong Fredrik VI's ud- 

trykkellge Tilsagn. Det Leder nemlig i de danske Coinmissa- 
riers Skrivelse af 16:de Fc))r. 18tG: ”det Lar behaget lians 
Majeslset at bemyiulige os til at afgive fölgcndc Frljlaeringep; 

nt ligesom militiere Hnrter og ArcLivsager allerede i Aaret 
1814 erc Lerfra blevne udlevercde— saa skulde og alle endnu 
Ler beroende og IVorge betraeffende ArcLivsager, som til dette 

Oiemed samles og ordnes, uden Forhehold vorde udlevercde, 
naar til Opfyldelse af Rieler-Fredsfractaten . .. det danske Mo- 
narebies Statsgjicld er af de dertil gjcnsidigeii beskikkede Com- 

missserer bleveii bcsteint og Dcliiigsforholdet for denne Gjaeld 
cr af Hans Majestsets K. af Sveriges Commissrerer blcvet ved¬ 
taget og crkjeiidt.” Vi Lave ovenfor paapeget, at mangc, 

IVorge vedkommende, Dociimeiiter eiidnu maa aiitngcs at vaere 
beroende i Danmark; vi Lave udtrykkeligcii nrevnt dem, der 
meddcles i Jalins Unionsliistorie. Vi kunne Lcrtil ogsaa föic 

de i Torfseiis’s Oreades meddeelle orknöiske Dociimenter, flere 
af de i nyt dansk Magazin aftrykte (f. Ex. de af Jahn, des- 

vacrre ej fuldstsendigt, meddcclte Aetstykker om Biskop Aslak 
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velsen af virkelige Oldsager. Vi spore her Justitsraad 
T hom sens Indflydelse og ledende Haand. Tegningerne 
og Kobberpladerne, der sandsynligviis skyldes Prof. Rafns 
Omhu og Driftighed, ere ligeledes i enhver Henseende 
udrnserkede. 

Men naar Selskabet saaledes i en Retning kan prse- 
stere eller virkelig prcesterer noget aideles udmaerket, me¬ 
dens det i en anden er mindre heldigt, hvorfor concen- 
trerer det da ikke sin Virksomhed i hiin men synes tvert- 
irnod at nsere Forkjerlighed for denne? Rimeligviis have 
vi her et nyt Beviis paa den gamle Erfaringsseetning, at 
Mange, ringeagtende de Sysler, hvortil de ere bedst skik- 
kede, ssette deres Forfsengelighed i andre, der ovorstige 
eller ikke passe til deres Evner, og ofte med sygelig Om- 
findtlighed tilbagevise enhver Dadel over hvad de saale¬ 
des prjcstere invitå Minervå, medens de finde sig i haarde, 
ja endog ubeföiede Sigtelser betrsetrende ^Irbeider, hvori 
de just have deres Force. Saaledes behandler Oldskrift- 
selskabet den danske Litteratur-, Cultur- og Statshisto- 
rie i Middelaldercn, hvor dog endnu saameget er at ud- 
rette, som en Riting, og ofTrer sine bedste Kra^fter paa 
at gjöre de norske og isländske Sagaer til dansk Urhisto- 
rie, og spille det eeldre norsk-islandske Sprog inden den 
exclusive Danskheds Encmserker. Men da en saadan Virk- 

BoU) og mange amire, ligesom vi heller ikke kunde skjönne 
antlet, end at de ovenanförte kongelige Tilsagn ”a/Ze eiidnn her 
beroende og IVorge betrasffende Arcliivsager” samt ”uden For- 

beliolil” egentligen berettigede os til at 1’ordre baade de nr- 

neinagnscanske Diplomer og alt öfrigt af samme Slags tilbnge 
nden engaiig at tr?enge til slige Adkomstbieve, som (lem, af 

hvem vi ovenfor have meddeelt Udtog. Uhcldigt var ilet, at 
der ikke i sin Tid fra norsk Side blev ndnaevnt en Commission 
med det specielle Ilverv at nndersÖge, hvad der i lijöbenhavn 
af norske Archivsager var beroende, forat faae det udleveret; 
men fordi deii norske Ilcgiering ei endnu har gjort Drng af 
denne Bettighed, kan den dog cj antages at have fraskrevet sig 
den, og en saadan Foranstaltning vil, naar man tager Ilensyn 
til den i TVorge med Rgfiinpeskridt tiltageiide Interesse for Fai- 

drelandshistorien, i sin Tid sikkert blivc lUidvendig. Ideliniiid- 
stc maatle det vserc iiiagtpaaliggende, paa denne Maade at faae 

nndersögt, hvad der existerede af norske Cancellie-Registranter 
Og andre fselles dansk-norske Archivsager, af hvilke man fra 

dansk Side ved opgörelseu forbandt sig til paa Ref|visition fra 

l^orgc at mcddele Afskrift. 
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somhed, uden Fodfaeste i Tidens Culturtilstand og den 
historiske Forsknings nuvaerende Ståndpunkt, indoholder 
selvdestruerende Elernenter, og vi, som vi ovenfor tiave 
yttret, naere altforstor Pietet for hiint Selskab og altfor- 
stor Interesse for Sagen i sig selv til at vi skulde önske 
dets Opiösning, vove vi her at fremssette nogie velmeente 
Vink eller Forslag til Forandringer i dets Organisation; 
Forandringer, der upaatviflelig niaatte lede til overordent- 
lige Resultater, 

Vi bernaerke saaledes for det förste, at da de tre nor¬ 
diske Rigers Historie aldeles ikke tilfulde vil kunne op- 
klares, naar de ikke gjensidigen aabne for hinanden alle 
deres historiske Skatkamre og med forenede Krsefter, op- 
ofTrende al eensidig Patriotisme, staae hinanden bi, burde 
Selskabet, der jo allerede tseller mange Medlemmer i Norge 
og Sverige, söge bedre end hidtil at forsvare sit Navn 
ved at udstraekke sin Virksombed til alleslags liistoriske 
Skrifter og ^Etstykker, vedkomniende alle tre Rit/er; ei 
alene blötte Sagaer, men Kroniker, Annaler, Diplomer, 
Genealogier, religiöse Skrifter, Viser (Kaempeviser) o. a. d. 
En sikker Garanti for en saadan over alle tre Riger ud- 
bredt Virksombed vilde naturligviis Levirke, at en Maengde 
nye Medlemmer i Norge og Sverige vilde melde sig efter 
de fornyede Opfordringer, der da niaatte udgaae. Navnli- 
gen vilde vel det i Sverige nyligen- stiftede wfornskrift- 
sällskap» aldeles incorporere sig deri, og i Norge de fleste 
fÖrrige Subskribenter paa «SamIingerne)) lade sig optage. 
Fra Orknöerne, Hetland og Faeröerne maatte man og vente 
at faae Medlemmer. Man hafde ber altsaa et virkeligt 
nordisk (eller skandinavisk) Oldskriftselskab, Dette Sel- 
skabs Hovedsaede maatte naturligviis paa Grund af de 
forhaandenvaerende Omstsendigheder vaere KjÖbenhavn, men 
Restyrelsen maatte have Filialafdelinger baade i Stockholm 
og Ghristiania, Selskabets Comitéer maatte ligelcdes have 
Filialafdelinger i og for etlivert af de tre Riger (maaske 
ogsaa Island); dette maatte navnligen vaere Tilfaeldet med 
OIdskrift-Gomitéen, Iivis Hverv omfatter hvad man ifölge 
Selskabets Forinaal maa ansee for dets Hovedvirksomhed. 



s 



Kritisk inledning till den skandinaviska nor~ 
dens historia a/* H ullman. 

1. Geografiska notiser. 

2. Om Oden. 

Om den poetiska eddans ålder a/^Ilergmann. 

Öfver nordiska poesien oeh mythologien af 
Riilis.. 

Ensidighet hos norska och danska fornforskare. 

1. Norskhetsifver. 

S. Danskhetsifver. 


